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Zorg van mens tot mens,
met hart én hoofd
“Voor mij was dat het lastigste moment: besluiten om de zorg voor ons kind uit handen te
geven.” Dat zegt Sandra, moeder van Martijn. Een duivels dilemma is het. Voor haar. En voor
heel veel andere ouders. Dat realiseren wij ons heel goed. Daarom zeggen wij tegen ouders
die aanhikken tegen zo’n ingrijpende stap: laat die papierwinkel maar even zitten. Kom
gewoon eens praten. Want beslissen doe je niet alleen met je hoofd, misschien nog wel meer
met je hart.
Dat is precies wat wij bij SWZ doen: we ondersteunen en behandelen zo’n 500 mensen met
(ernstige) meervoudige beperkingen in alle
fasen van hun leven. Met hart en hoofd. Zodat
zij kunnen zijn wie ze zijn. En kunnen ontwikkelen wat zij aan mogelijkheden hebben. Dat is
vaak meer dan wij denken. Merkbare mensgerichte zorg noemen we dat. Omdat wij als
professionals ook gewoon mens zijn. En dat
mag doorklinken in ons werk.
Als ouders besluiten om zorg te delen, is dat
vaak een besluit voor het leven. Het leven van
je kind, dat net als ieder ander graag gewoon
gelukkig is. Daar doen wij ons best voor. In
diagnostiek, in ondersteuning thuis, in logeren,
woonbegeleiding, dagbesteding, leren, vrijetijd en in behandeling. Wij bieden het bijna
allemaal, onder één dak. En we werken als
professionals intensief samen vanuit één plan
voor iedere cliënt. Ook dat maakt wie we zijn.
Als je kind ondersteuning krijgt of op locatie
Zonhove komt logeren of wonen, brengt
hij zijn tijd door in een prachtige omgeving.
Een groen, verzorgd terrein, midden in het
dorp Son en Breugel. Cliënten die zelfstandig
met de rolstoel het dorp in kunnen, worden
geholpen door winkeliers en omwonenden
bij hun boodschappen. Son vormt een hechte
gemeenschap. Zonhove en haar cliënten horen
daar op een natuurlijke manier bij. En dat is
best bijzonder.

Net zo bijzonder als de nieuwbouw die wij
de komende jaren gaan realiseren. Zonhove
wordt geen zorginstelling maar een wijk waar
iedereen wel wil wonen. Met mooie park-,
beek- en boswoningen en comfortabele
kamers. En volop mogelijkheden voor ontmoeting en recreatie.
Dat klinkt goed, zul je misschien denken. Maar
uiteindelijk gaat het ook om de sfeer en de
klik. Dus als je een passende plek zoekt waar je
kind gewoon gelukkig kan zijn, kom dan eens
langs. Dan maken we kennis en kun je de sfeer
proeven die voor je beslissing zo belangrijk is.
Je bent meer dan welkom!
Yvonne den Exter,
zorgdirecteur

ZORGBEMIDDELING
Marjon van Acht, Zorgbemiddelaar Cliëntbureau SWZ

Hoe kom je aan een plek op
Zonhove of aan ondersteuning
op maat?
Stel je zoekt ondersteuning voor je kind met (E)MB. Voor behandeling bijvoorbeeld, of voor dagbesteding, Buitenschoolse opvang,
wonen of ondersteuning thuis. De huisarts, kinderarts, een medewerker van MEE, de gemeente (Jeugdwet) of het revalidatiecentrum
kan je doorverwijzen. Of je neemt zelf contact op. En dan?
Eerste contact
Als ouder of tussenpersoon kun
je bellen, mailen of via onze
website een aanmeldformulier
invullen. Onze zorgbemiddelaar
neemt dan zo snel mogelijk
contact met je. Misschien heb
je al een indicatie voor je kind.
Anders kun jij of je verwijzer die
alsnog aanvragen. In principe
kunnen alle kinderen met
(ernstige) meervoudige
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beperkingen bij SWZ terecht.
Met uitzondering van kinderen
met een VG7-indicatie. Voor hun
begeleiding hebben wij
de deskundigheid niet.
Telefonisch gesprek
In ons telefoongesprek kijken we
samen zorgvuldig naar de zorg
die jouw kind nodig heeft. Wie is
jouw kind eigenlijk? Welke

indicatie heeft het? Welke
beperkingen? En welke
mogelijkheden? We kunnen
dan een eerste inschatting
maken of jouw vraag aansluit
bij wat wij bieden. Zo ja, dan
nodigen we je uit voor een
vervolggesprek.
Gesprek bij Zonhove
Bij die gelegenheid maken we
nader kennis. Onze zorgbemiddelaar vraagt door op de
wensen en waar we allemaal
rekening mee moeten houden.
En als het een beetje weer is,
maken we meteen een
wandeling over ons terrein.

Onze specialistische zorg en behandeling
Vroegbehandeling
• Vroegbehandeling bij Okido vanaf 0 jaar.
• Specialistische zorg en behandeling vanaf 0 jaar.

“Voor mij is het belangrijk
dat ouders zich echt welkom voelen bij SWZ.
Vandaar dat ik graag
investeer in een warm
welkom. Met ouders wil
ik het niet alleen over de
beperking van hun zoon/
dochter hebben. Zeker zo
belangrijk zijn vragen als
wie is jouw kind? En wat
is het karakter?”
We bezoeken dan plekken die
voor jouw kind belangrijk
zouden kunnen zijn.
Gedragskundige
Klikt het, dan brengen we je
in contact met één van onze
gedragskundigen. Samen met
hem of haar bekijk je of wij
inderdaad kunnen bieden wat
je kind nodig heeft.
Samen verder
Als dat allemaal past, dan
maken we een nieuwe afspraak.
Je kind kan dan komen
wennen. Bij vroegbehandeling
van Okido, op een woning of bij
dagbesteding. Of – als dat beter
past – in ons Logeerhuis. Want
ook die mogelijkheid is er.

Wil je meer informatie?
Neem contact op met één
van de zorgbemiddelaars
van het Cliëntbureau van
SWZ. Tel: 088 – 799 8222
of via client@swzzorg.nl

Ondersteuning thuis
• Intensieve gezinsbehandeling voor alle leeftijden, zowel voor het
kind als de ouders.
• Specialistische thuisondersteuning voor alle leeftijden. We ontlasten
in de thuissituatie met behulp van methodes, hulpmiddelen en interventies. We kunnen ook tijdelijk de zorg overnemen.

Logeren, opvang
• Logeren in ons Logeerhuis op het terrein van Zonhove voor alle leeftijden gedurende 7 dagen per week. Voor zorgintensieve kinderen is
speciale logeeropvang ook mogelijk.
• Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-20 jaar voor en na school
en tijdens vakanties in het Logeerhuis te Son, de Gabrielschool in den
Bosch en de Mytylschool te Eindhoven.

Wonen
• Wij bieden kinderen van alle leeftijd de mogelijkheid om bij SWZ te
wonen, op het terrein van locatie Zonhove in Son en Breugel. Wonen,
met zorg en behandeling behoort tot de mogelijkheden. Buiten het
terrein van Zonhove, heeft SWZ ook nog een woning in de Heriklaan.

Behandeling
• We bieden kinderen behandeling op indicatie. De behandelaren
werken samen vanuit het Behandelcentrum op ons terrein in Son.
Dat zijn onder meer gedragskundigen, (kinder-)fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen, verpleegkundig
specialist, een huisarts, een arts die gespecialiseerd is in mensen met
verstandelijke beperkingen, een specialistisch tandheelkundige, en
geestelijk verzorgers.
• We werken nauw samen met Libra revalidatie.

Lerend werken
• Bij Carrousel helpen we jongeren met verstandelijke beperkingen
en/of autisme aan een zinvolle dagbesteding of een passende baan.
Carrousel begeleidt niet alleen de jongeren, maar denkt ook mee
met werkgevers welke werkzaamheden ‘hun’ jongeren in het bedrijf
zouden kunnen doen. Zo stromen regelmatig jongeren door naar
een stage- of betaalde werkplek. Carrousel biedt ook individuele
jobcoach-trajecten.

Dagbesteding
• SWZ biedt een keur aan dagbestedingsactiviteiten. Van belevingsgerichte activiteiten tot activiteiten die vooral in het teken staan van
werken en/of leren. Voorbeelden: lekker creatief aan de slag met
diverse materialen, werken in een horecavoorziening, werken in de
tuin en met dieren, administratieve dienstverlening, werken in een
winkel, filmbewerking, fotografie, maken van vlogs etcetera.
• Op Topaas bieden wij bijzondere dagbesteding aan cliënten die zeer
ernstig meervoudig beperkt zijn en medische zorg nodig hebben.
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Hidde van de Borg en begeleider Melissa Quekel.
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VROEGBEHANDELING
De juiste prikkels en aandacht bij vroegbehandeling Okido

“Thuis zou Deveny zich nooit zo
kunnen ontwikkelen”
Deveny (4) woont thuis en gaat drie
dagen in de week voor vroegbehandeling naar Okido. Eigenlijk is het dagbesteding voor jonge kinderen, maar dan
met meer zorg en begeleiding, diagnostiek en/of behandeling. En als kinderen
naar school gaan, biedt Okido in
sommige gevallen Buitenschoolse
opvang.
Deveny was twee en een half jaar toen ze
voor het eerst ging. Als haar moeder Cindy
eerder had geweten hoe goed het Deveny
zou doen, dan had ze haar misschien wel
eerder gebracht. “Okido biedt Deveny heel
andere dingen dan ik thuis.”
Er alles uithalen
Toen Deveny werd geboren was het binnen
24 uur duidelijk dat er iets aan de hand was.

Ze werd blauw, reageerde nergens op en ze
had vanaf het begin veel epileptische
aanvallen. Het bleek een zeldzame genetische afwijking. Cindy kan thuis goed voor
haar zorgen. “Ik heb ondersteuning van
Okido gezocht om er alles uit te halen. Ze
zou zich anders nooit zo kunnen ontwikkelen. Ook al zouden we haar 24 uur per dag
aandacht geven, het is toch anders dan dat
professionals dat doen. Zij weten welke
prikkels Deveny nodig heeft. En ze hebben

“Ze weten hier welke prikkels
de kinderen nodig hebben.
En ze hebben allerlei faciliteiten, zoals snoezelruimten en
tovertafels”

hier allerlei faciliteiten, zoals snoezelruimten en tovertafels. Natuurlijk vond ik het
moeilijk om Deveny weg te brengen. Maar
we konden het rustig opbouwen en ik had
zo’n klik met de begeleiders, dat het
eigenlijk al snel goed voelde.”
Hoe ziet de week eruit?
Hoe ziet de week eruit bij Okido? Cindy:
”Deveny krijgt therapie: fysiotherapie,
ergotherapie en logopedie. Ook zijn er
groepslessen, bijvoorbeeld computerles
waar ze leert een filmpje aan te zetten.
Verder is er een tovertafel waar dingen
worden geprojecteerd om zintuigen te
prikkelen. De kinderen gaan naar gym
in één van de twee grote gymzalen met
genoeg ruimte voor rolstoelen. Ook kunnen
ze gebruik maken van het zwembad de
Emiliussschool. En als het even kan, gaan ze
naar buiten voor een wandeling.”
Ook al maakt Deveny ministapjes in haar
ontwikkeling, Cindy merkt wel dat ze nu
alerter is. Door een combinatie van een
blended dieet en medicatie heeft ze veel
minder epileptische aanvallen. En Cindy
weet zeker dat Deveny het fijn vindt bij
Okido. “Ook al is ze niet erg uitbundig, ze
oogt wel heel tevreden. En als ze iets niet
leuk vindt dan laat ze dat wel heel goed
merken!“
Toekomst
Hoe ziet er toekomst eruit? Cindy: “Zolang
het goed gaat, wil ik haar zo lang mogelijk
thuis houden. Binnenkort bezoeken we de
Emiliusschool om te kijken of dat een goede
stap voor Deveny is. Veel verder wil ik nog
niet kijken; we leven bij de dag. Maar het is
goed om te weten dat er binnen Zonhove
allerlei mogelijkheden zijn. Deveny blijft
dan in elk geval in een vertrouwde
omgeving.”

Foto rechts:
Begeleider Lonneke met Deveny.
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ONDERSTEUNING THUIS

Hulp aan huis als alles
zelf doen niet meer werkt
Pittig is het, een kind met ernstige meervoudige beperkingen thuis begeleiden. Dat
horen wij vaak. Het kost veel energie. En soms weet je het als ouder gewoon niet meer.
Onze hulp aan huis biedt uitkomst. Van dagelijkse verzorging tot hulp bij opvoedkundige vraagstukken. En van gerichte behandeling tot een wandelingetje in het park.

SWZ biedt Intensieve gezinsbehandeling
We ondersteunen ouders met vraagstukken rond het gedrag en de opvoeding van
kinderen tot 18 jaar. Zo’n behandeling kent
verschillende fases. We lopen die even
door…

kind ongewenst gedrag laat zien tijdens het
eten of het douchen, dat het erg dominant
aanwezig is zodat broers en zussen te weinig aandacht krijgen, en dat het regelmatig
overprikkeld is. We kiezen dan samen waar
we mee beginnen.

1

4

Intakegesprek

Het is niet gemakkelijk om hulp te vragen
en iemand mee te laten kijken thuis. Dat
doe je alleen als het water aan je lippen
staat. Dat realiseren wij ons heel goed.
Daarom maken we snel een afspraak en
komen we langs om kennis te maken met
het gezin. Daarna gaan we samen na hoe
we de gezinsbehandeling het beste kunnen
vormgeven. Een indicatie is er dan al.

2

Beeldvormingsfase

Onze behandelaar bezoekt het gezin op
verschillende momenten, juist ook op spitstijden, om een goed beeld te krijgen van
het gezin. We kijken dan echt niet alleen
naar de problemen en uitdagingen; we
gaan ook op zoek naar de kracht en kwaliteit van zowel de ouders als het kind. We
betrekken daarbij het hele gezin, ook opa’s
en oma’s of anderen die een belangrijke rol
in het gezin vervullen. Daarnaast observeren wij het kind op school, de BSO en op
andere plekken waar het regelmatig komt.
En we winnen informatie in bij andere
behandelaren zoals fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut.

3

Behandelplan

Daarna stellen we met de ouders een
behandelplan op. Vaak telt dat plan verschillende concrete doelen. Dan stellen we
samen prioriteiten. Zo kan het zijn dat het
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Behandeling

Onze behandelaar bezoekt het gezin wekelijks. We kijken naar het gedrag van het
kind en de interactie met de ouders. Soms
gebruiken we video-opnames, zodat ouders
terug kunnen zien wat er gebeurde. De
gezinsbehandelaar geeft de ouders advies.
Daarin werkt hij samen met school en BSO.
Want het is belangrijk om overal dezelfde
aanpak te kiezen. Soms heeft het kind meer
behoefte aan duidelijkheid en structuur. Samen met ouders onderzoeken we dan hoe
dat kan, rekening houdend met wat past bij
de ouders en dit gezin. Daarnaast passen
we thuis adviezen van andere behandelaren in.

5

Afbouwen

Na een periode van gemiddeld anderhalf
jaar zijn de meeste vraagstukken aangepakt
en kunnen we de behandeling afbouwen.
Als er toch nog ondersteuning nodig is,
kunnen ouders een beroep doen op specialistische thuisondersteuning, voor de dagelijkse verzorging en ontlasting van ouders in
de zorg van hun kind. Vaak bieden wij zulke
ondersteuning lang. Meestal totdat het kind
buitenshuis gaat wonen. Maar soms redt
het gezin het verder prima zonder aanvullende hulp.

Van links naar rechts:
moeder Anneloes, dochter Julia
en gezinsbehandelaar
Hermien van de Kolk.

“Het is geen schande om hulp te vragen”
Bijna 7 maanden kregen Anneloes en haar gezin Intensieve gezinsbehandeling voor hun dochter Julia (7).
“We hebben veel bereikt samen. Het gaat dan meestal niet om
grote dingen; het zit ‘m meestal in heel simpele aanpassingen. Zo
adviseerde de behandelaar ons om veel meer tijd te nemen voor
het aandoen van de spalken. Maar ik heb ook geleerd om dagelijkse
momenten positiever te ervaren en echt samen te delen. Het is geen

schande om hulp te vragen”, vindt Anneloes. “Het is juist een kracht,
want je laat zien dat je het beste voor hebt met je gezin. Je gaat niet
kijken naar wat je allemaal fout doet als ouder, maar wat mogelijk is.
Het kan alleen maar beter en fijner worden samen.”
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“Veel oog voor ouders, maar
het kind staat centraal”
Een klein team helpt gezinnen met
allerlei vraagstukken. Anne Hagebols,
persoonlijk begeleider, doet dat al 10
jaar. En nog steeds met hart en ziel. “Ik
kan me geen mooiere baan voorstellen!”
SWZ biedt specialistische
thuisondersteuning
Via bijvoorbeeld de MEE komen gezinnen
met een hulpvraag. De MEE brengt de
behoeften in kaart, regelt de indicatie (WLZ,
PGB of ZIN) en kan dan bij SWZ aankloppen.
Na een intakegesprek weten de medewerkers concreet welke ondersteuning nodig
is en hoeveel uur in de week. Soms gaan
ze in gesprek met de gemeente om de geïndiceerde uren nog uit te breiden. Samen
met de ouders brengen we in kaart welke
ondersteuningsbehoeften ze hebben en
maken daar afspraken over. Dan gaan we
aan de slag. Meestal in de middag en avond,
omdat kinderen overdag vaak naar school
of de dagopvang gaan. Anne: ”Onze kracht
in dit proces is dat we heel snel schakelen;
al snel na aanmelding nemen we contact
op en plannen een afspraak in.”

Marian gaat lekker naar buiten met Menno.
kan wennen aan een andere omgeving en
langzaam uit huis kan gaan. Uiteindelijk gaat
hij dan naar een woning voor (E)MB.”
De zorg
Anne: “Ik merk dat ouders blij zijn met onze
ondersteuning. Ze krijgen advies en worden
ontlast. We komen 1 à 2 keer in de week op
bezoek, afhankelijk van de behoefte. We
helpen bij vraagstukken als zindelijkheid,
opvoeding, communicatie en een stuk
dagelijkse verzorging zoals hulp bij douchen
en aankleden.”

Anne Hagenbols
Soms jaren
Specialistische thuisondersteuning is vaak
het vervolg op Intensieve gezinsbehandeling. Anne: “De zorg die wij bieden kan soms
jaren duren, totdat het kind de deur uit
gaat. Zo kwam ik 11 jaar geleden bij een
gezin met een kind dat toen een jaar of drie
was. Nu is hij 14 jaar, gaat hij puberen en
wordt het steeds zwaarder voor de ouders
om voor hem te blijven zorgen. De moeder
kijkt nu uit naar logeerplekken, zodat hij
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Ook ontspanning is belangrijk. Anne: “Ik ga
vaak met de cliënt naar buiten voor een
wandeling, de speeltuin of een boodschap.
Thuis doe ik spelletjes met het kind, kleuren
of ballen. Zo hebben de ouders ook even
hun handen vrij en is er meer ruimte om ook
aandacht te schenken aan eventuele andere
kinderen die thuis wonen. Ze hebben vaak
het gevoel dat ze andere kinderen tekortdoen, omdat een kind met (E)MB natuurlijk
meer zorg en aandacht vraagt.”
Anne heeft veel afstemming met school en
dagopvang. “Als ik hoor waar ze overdag

mee bezig zijn geweest, kan ik daarop
inspelen. Ik krijg ook informatie over het
gedrag van het kind, waardoor ik een
breder beeld krijg. We werken ook met
buitenlandse kinderen uit bijvoorbeeld
Eritrea en Iran. Het is interessant om op
deze manier met andere culturen te maken
te krijgen. Soms communiceren we met
handen en voeten maar we komen er altijd
wel uit.”
Ook Sven en zijn zoontje Menno krijgen
wekelijks thuisondersteuning, waar ze heel
tevreden over zijn.

LOGEREN

Lekker logeren
in Son
Dag in dag uit zorgen voor een kind met (ernstige) meervoudige beperkingen vraagt
veel van het hele gezin. Heb je al eens aan ons Logeerhuis gedacht? Je kind gaat even
lekker logeren in een veilige, zorgzame omgeving. Samen met andere kinderen worden leuke activiteiten ondernomen onder deskundige begeleiding. Terwijl je thuis tijd
hebt voor elkaar.
Waarom is logeren zo belangrijk?
Als een kind met (E)MB gaat logeren, hebben ouders even tijd voor zichzelf, elkaar en
anderen binnen het gezin. Je kind kan wennen aan buitenshuis wonen en verzorgd
worden door anderen dan familie. Het
maakt contact met andere kinderen. En dat
is niet alleen leuk, ze leren ook van elkaar.
En tot slot beleven kinderen activiteiten die
speciaal op hen zijn aangepast.
Hoe weet je als ouder dat je kind in
veilige handen is?
In het Logeerhuis werken verpleegkundigen,
verzorgenden IG, helpenden, stagiaires en
vrijwilligers. Zij hebben ervaring met het

Sofie met begeleider.

werken met kinderen en volwassenen met
(E)MB en weten precies hoe ze hen moeten
verzorgen en begeleiden.
Wat doen de kinderen zoal in het
Logeerhuis?
Het Logeerhuis organiseert leuke activiteiten zoals een bezoekje aan de kinderboerderij in het dorp of de boerderij op ons eigen terrein, het maken van een wandeling,
we doen spelletjes, we doen bingo, kijken
tv, luisteren muziek samen. Soms koken we
ook met elkaar. En de geestelijk verzorger
biedt mooie vieringen aan. Als kinderen
uit school komen, is er natuurlijk even een
rustmoment.

Siem.

Wanneer is het Logeerhuis open?
We zijn alle dagen van het jaar open, doordeweeks, in het weekeind en in de vakanties.
Mits er minimaal 4 cliënten aanwezig zijn.
Uit welke financiering wordt logeren
betaald?
Logeren wordt betaald uit het Persoonsgebonden Budget (PGB) of vanuit Zorg in
Natura (ZIN).

Bente Strijbosch.
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WONEN

Uit huis en toch samen
Eerst woon je thuis, dan ga je af en toe logeren. En tenslotte ga je uit huis. Die natuurlijke ontwikkeling maken ook de meeste kinderen met ernstige meervoudige beperkingen mee. Maar die stap is wel fors. Voor hen en hun ouders. Of je nu 13 bent of 18,
loslaten is het. En zorg en vertrouwen delen. In Son beseffen we wat dat betekent. En
dat besef kleurt ons werk.
Zoals voor Martine van Gennip (gedragskundige) en Beau Klaassen (persoonlijk
begeleider). Beiden werken ze op Brink 6-8.
Daar wonen 10 kinderen met (E)MB. Beau:
”We begrijpen heel goed hoe ingrijpend het
is om voor het eerst zorg voor je kind met
SWZ te delen. Daarom investeren wij veel in
contact. Ouders kunnen komen wanneer ze
willen. Ze helpen meestal om het kamertje
in te richten van hun kind en het een beetje
eigen te maken. Ook zijn ze in het begin
vaak nog betrokken bij de verzorging. Ze
stoppen hun kind in bad en brengen het
naar bed. Zijn ze er niet, dan delen we via
WhatsApp hoe het met hun kind gaat.”
Martine: “Omdat ouders zoveel over de
vloer komen, ontstaat er een mooie band
met begeleiders en met andere kinderen
die hier wonen.”

Beau: “Wij hebben hier alle tijd en aandacht
voor de kinderen. Als het vijf minuten
duurt voordat een kind zijn jas ophangt,
dan wachten we even. Ook is hier meer
structuur en ritme dan in thuis. Dat is voor
kinderen met (E)MB heel belangrijk.“
Ouders en professionals uit de verschillende disciplines stellen samen jaarlijks
ontwikkeldoelen op. Denk bijvoorbeeld aan
het aan- en uitkleden of helpen de tafel te
dekken. Uitgangspunt is een duidelijke en
veilige woonomgeving met een prettige
warme huiselijke sfeer. Met alles wat thuis
ook gebeurt. Zoals samen eten, samen spelen, verjaardagen en Sinterklaas vieren…
Martine: “In die woonomgeving moet ieder
kind gewoon kind kunnen zijn. En de kans
krijgen zich te ontwikkelen op zijn eigen
niveau. Daarin stimuleren de kinderen

Persoonlijk begeleider Beau Klaassen aan het werk met één van de kinderen.

16 KIND EN JEUGD BIJ SWZ

Gedragskundige Martine van Gennip
elkaar zichtbaar. Ze leren ook van elkaar,
omdat ze naar elkaar kijken. Als iemand zijn
eigen brood smeert, willen de anderen dat
ook. Ze spelen met elkaar, er is interactie.
Ze worden soms echt een beetje broers
en zussen van elkaar. Sommigen krijgen
een vast maatje, anderen blijven wat meer
op zichzelf gericht omdat contact maken
moeilijk voor hen is. Kinderen mogen hier
zijn wie ze willen zijn.”

Brink 19:
een bijzondere woning
Brink 19 is een bijzondere woning op Zonhove. Hier wonen cliënten met zeer ernstige
meervoudige beperkingen en een intensieve zorgvraag. Omdat ze bijvoorbeeld kampen met zware epilepsie of longfalen. De leeftijd van bewoners is nu tussen de 18-31
jaar, maar niet de leeftijd bepaalt of iemand in de groep past, wel de zorgintensiviteit.
Bijna alle 20 medewerkers hebben dan ook een verpleegkundige achtergrond. En,
belangrijker nog, passie om met juist deze mensen te werken.
Kwaliteit in medewerkers
Ellen van Kemenade, specialistisch begeleider, heeft bewust voor deze cliënten
gekozen. “Geen dag is hetzelfde op Brink 19.
Ons werk hier vraagt veel verschillende
verpleegtechnische handelingen. Maar het
is ook een uitdaging om heel ‘klein’ te
kijken. Daarmee bedoel ik dat we alert zijn
op kleine signalen van onze cliënten, om
deze te interpreteren en daarop te handelen. Cliënten kunnen ons niet vertellen wat
ze nodig hebben. Wij moeten dat inschatten. Als we bijvoorbeeld een cliënt op
schoot nemen en knuffelen en we voelen
dat het lichaam ontspant, dan gaan we
ervan uit dat hij of zij dat prettig vindt. Die
interpretatie toetsen we continu met
collega’s: zie ik dit goed? Denk jij dat ook?
Er is niet alleen veel samenwerking in het
team, ook met andere disciplines binnen
SWZ zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten en de arts. Daarnaast is er natuurlijk veel

overleg met ouders of verwanten die zo’n
1 à 2 keer in de week in en uit lopen. Het
contact met hen is heel goed.”
Veel tijd en aandacht
Ondanks de zorgzwaarte, hebben de medewerkers op Brink 19 wel veel tijd voor elke
cliënt. Ellen: ”We werken altijd met 3 of 4
medewerkers op een groep van 9 cliënten.

Omdat er extra zorguren zijn voor deze
doelgroep, kunnen we veel aandacht geven
aan elke cliënt bij bijvoorbeeld het ochtenden avondritueel en we hebben ook tijd om
leuke dingen met ze te doen. Iedere dag
even naar buiten, een voetmassage of de
snoezelkar inzetten. Met de snoezelkar kunnen we de alertheid stimuleren met lampjes, geuren en kleuren. En heel bijzonder
zijn onze ICT-mogelijkheden voor mensen
met (E)MB. Daarin onderscheiden we ons
echt van andere zorgaanbieders. Zo proberen we er alles aan te doen om cliënten een
zo prettig mogelijk leven te geven.”

De kleine momenten
“Als je mij vraagt waar de kinderen het meest
van genieten, dan zijn het de kleine momenten. Als er één-op-één contact is, oprechte
aandacht. Ik doe mijn best om bijvoorbeeld
net dat ene perfecte speelgoed aan te bieden, waarmee het kind op de juiste manier
geprikkeld wordt en plezier beleeft. Ik vind
het belangrijk dat kinderen regelmatig iets
nieuws aangeboden krijgen. Je moet blijven
vernieuwen.”

KIND EN JEUGD BIJ SWZ 17

WONEN
Job Teijgeman woont op de Heriklaan

“Ze staan altijd voor me klaar”
Hoelang woon je al op Zonhove?
“Ik kwam hier toen ik 14 was en ik ben nu 27
jaar, dus ik woon 13 jaar op Zonhove. Ik heb
eerst op Brink 9-11 gewoond en nu op de
Heriklaan. Vanaf mijn 20e heb ik dagbesteding. Ik heb op diverse afdelingen gewerkt,
maar heb mijn draai de laatste twee jaar
echt gevonden bij Media & Zo. Daar liggen
mijn interesses, want ik werk heel graag met
computers en social media.”

Hoe vind je het hier?
“Het is wel leuk wonen op Zonhove. Ik
woon in een fijne groep met leuke mensen.
Ik zou af en toe wel op mezelf willen wonen.
Maar als tussenstap is dit erg oké. Op
dagbesteding zit ik ook goed op mijn plek.
Jammer genoeg is er sinds de corona-crisis
veel veranderd. Ik werk nu bij dienstverlening. Ik maak er maar het beste van. Maar ik
wil wel heel graag terug naar Media & Zo.”

Hoe zijn je begeleiders?
“Ik heb heel aardige begeleiders; het team
van Wonen is een gevarieerd team. Er
werken zelfs een paar mannen bij ons. Ik
vind het gezellig om daar af en toe mee te
dollen. Ze hebben dezelfde humor als ik.
Dat maakt mijn dag leuk. Een dag niet
gelachen is een dag niet geleefd. Bij de
dagbesteding Media & Zo heb ik ook heel
fijne begeleiding. Dat zijn twee dames. Ik
werk heel graag met hen. Ik ben altijd blij al
ze er zijn en blij als ik weer mag gaan
werken.”

Wie vind je het aardigste?
“Ik heb eigenlijk meerdere favorieten: de
meiden van Media & Zo en Bernard van de
woning. Ik ben blij dat ze in mijn leven zijn.
Ik werk graag met hen. Ze hebben een
luisterend oor en helpen mij als ik vragen
heb; ze staan altijd voor me klaar, ook als ik
het soms even wat moeilijker heb. Ik heb
dankzij hen een YouTube kanaal opgericht,
daar ben ik ze heel dankbaar voor.”
Heb je leuke huisgenoten?
“Ja. Damian is inmiddels echt een maat van
mij geworden. Ik ben blij dat hij bij mij
woont. We doen leuke dingen samen. We
gaan er samen vaak op uit, ook even naar
de winkel, samen fietsen en gamen.”
Wat vind je de leukste momenten op
Zonhove?
“Er wordt veel georganiseerd; daar ga ik
graag naar toe. Zo herinner ik me nog goed
de kerstmarkt van vorig jaar, waar ik aan
mee mochten werken. Ook de Hallo18 KIND EN JEUGD BIJ SWZ

Dennis woont op Zonhove

Fijn dat ik zelf naar buiten kan”.
ween-optochten met de buurtvereniging
Gehurterbij zijn altijd fantastisch om mee te
maken.
Kijk je al uit naar de nieuwbouw?
“Heel erg! Ik krijg een nieuwe kamer, alles is
nieuw en ik hoef de badkamer met minder
mensen te delen. Dat vind ik erg fijn. Ook
wil ik graag een game-studio in mijn kamer.
Als de kamers groter zijn, heb ik daar ook
meer plek voor. Ik hoop in mijn kamer ook
lekker te chillen met vrienden. Ik kan niet
wachten tot het klaar is.”

Keur aan dagbesteding
SWZ biedt cliënten een keur aan dagbesteding. Van werken in de tuin met de dieren en
de planten tot creatief knutselen met hout
en papier. En werken in een winkel en in ons
bedrijfsrestaurant, fotograferen, bewerken
van films en het maken van vlogs. En dat voor
iedereen. Of je nu extreem prikkelgevoelig
bent, veel rust nodig hebt of graag bezig bent
met veel mensen om je heen.
Heel bijzonder is onze dagbesteding Topaas.
Daar kunnen cliënten van Brink 19 terecht.
Maar ook andere cliënten die intensieve zorg
nodig hebben zijn welkom. Topaas biedt
cliënten naast de intensieve zorg en verpleegtechnische handelingen die zij nodig hebben,
ook allerlei activiteiten die vooral plezier
geven. Ieder krijgt die aangeboden op zijn
eigen niveau.

Woon je al lang op Zonhove?
“Ik woon al heel lang op Zonhove. Het is fijn
dat ik zelf naar buiten kan. Ik vind het erg
leuk dat er veel activiteiten zijn, waar ik aan
deel kan nemen en zelfstandig naar toe
kan. Mijn begeleiders zijn heel aardig.
Ashana is specialer omdat ze mijn persoonlijk begeleidster is. En Leroy is mijn beste
vriend op in de groep. Ik werk graag samen
met Leroy op het DAC en ik stoei altijd met
Leroy.”
Wat vind je de leukste momenten
op Zonhove?
“Met mooi weer ga ik vaak naar buiten
lekker in de zon zitten op het terrein, samen

met mijn andere vrienden van de andere
huisjes. En elke week gaan we op donderdagavond zwemmen met de vrijwilligers en
groep personeel. Dat is toch wel het leukste
van een week. De Bike & Trike dag was ook
heel leuk! Ik heb zelfs op de trike gezeten
met mijn goede vriend Leroy!”
Kijk je al uit naar de nieuwbouw?
“Eigenlijk niet, ik vind het lastig omdat
ik niet weet waar ik ga wonen, waar de
begeleiding gaat werken en met wie ik kom
te wonen. Ik weet ook niet wanneer het
allemaal gebeurt en dat geef mij onrust.
Het is wel fijn dat ons huisje mooier wordt.”

Ieder eigen doelen
Op Zonhove wonen enkele tientallen kinderen met (E)MB. De begeleiding is intensief
en persoonsgericht. Ieder kind heeft eigen
ontwikkeldoelen. Die stellen we samen met
de ouders vast. Ieder kind heeft ook een
eigen vast dagprogramma dat samenhangt
met die doelen. Zo scheppen we structuur
in de dag en weten de kinderen precies
waar ze aan toe zijn. Alle afspraken rondom
begeleiding vinden plaats in nauw overleg
met (cliënt en) ouders.
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BEHANDELING

Alle behandelaren onder één dak
Bijna alle begeleiding en behandeling
die een ernstig meervoudig beperkt kind
nodig zou kunnen hebben, heeft SWZ in
huis. En dat is handig. Want de contacten
tussen begeleiding, behandelaars en
school of dagbesteding zijn intensief. Dat
is nodig om goede zorg te kunnen bieden.
Bovendien werkt iedereen vanuit hetzelfde uitgangspunt: één cliënt, één plan.
SWZ heeft een groot Behandelcentrum.
Daarin werken tientallen collega’s met
elkaar samen. Zij bieden een heleboel
verschillende behandelvormen, zoals
fysiotherapie, ergotherapie, logopedie,
orthopedagogiek, spelbegeleiding, gespecialiseerde tandheelkunde, en gedragskundige ondersteuning. Ook zijn er artsen en
geestelijk verzorgers. Maar wat heeft u aan
zo’n Behandelcentrum? Heel veel. Een paar
bijzonderheden zetten wij even op een rij...
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• We hebben een revalidatieteam dat wordt
aangestuurd door een revalidatiearts van
Libra revalidatiecentrum. Die indiceert
betrokkenheid van de gedragskundige, individuele fysiotherapie, ergotherapie en/
of logopedie, maar ook gecombineerde
behandelingen. Alle kinderen staan onder
controle bij de revalidatiearts.
• De arts verstandelijk gehandicapten (AVG)
werkt nauw samen met de revalidatiearts,
paramedici en andere specialisten.
• Focus ligt binnen de groep kinderen op
hun ontwikkeling. Kinderen krijgen vaak
therapie; die integreren wij in het dagelijks leven. Maar ook als kinderen ouder
worden, blijft behandeling mogelijk.
• Onze gedragskundigen en paramedici zijn
gespecialiseerd in de ontwikkeling van
ernstig meervoudig beperkte kinderen.
• We werken nauw samen met Visio rondom kinderen met visuele problemen.
• We weten heel veel van complexe problematiek en zijn gespecialiseerd in zitproblematiek en rolstoelen.
• Er is een speciaal handenteam.
• We hebben veel kennis over schoenen/

spalken, communicatie en communicatiehulpmiddelen, eet-, drink- en slikproblemen, en sensorische informatieverwerking.
• Er zijn wekelijks vele passingen van hulpmiddelen, zowel voor de thuiswonende
kinderen (WMO en zorgverzekering)
als bij kinderen die op Zonhove wonen
(WLZ).
De samenwerking begint al vroeg. Een
mooi voorbeeld is die tussen gedragskundigen, paramedici, afdeling vroegbehandeling Okido en de Emiliusschool. Elk kind
dat vroegbehandeling ontvangt, krijgt
begeleiding van één van onze gedragskundigen, een fysiotherapeut, ergotherapeut
en logopedist. Zij weten alles van (E)MB. Het
is hun specialisatie.
Diagnostiek en advies
De gedragskundigen zorgen in de eerste
plaats voor diagnostiek: ze kijken zorgvuldig naar het ontwikkelingsniveau van
het kind. Wat kan het aan qua prikkels en
taken? Hoe gaat het kind om met emoties?

En welk gedrag laat het zien? Op basis
daarvan adviseren zij de leerkrachten van
de Emiliusschool, de begeleiders bij Okido,
de ouders thuis en begeleiders van de
woning. Zo sluit alle begeleiding goed op
elkaar aan. Dat advies van gedragskundigen kan gaan over gedrag, opvoeding,
omgevingsvoorwaarden, waar een kind
alert van wordt of juist niet, hoe de dag in
het onderwijs het beste ingevuld kan worden, en over eventuele extra behandeling.
Ook adviseren gedragskundigen wanneer
het kind kan doorstromen naar een andere
klas. Tevens zijn ze altijd aanwezig bij
ouderavonden.
Behandeling
Gedragskundigen zijn dan ook veel in
gesprek met ouders, leerkrachten, begeleiders bij Okido, en begeleiders op de
woning. Over tal van zaken. Stel bijvoorbeeld dat een overgangssituatie voor een

kind moeizaam verloopt. Dan kijkt de
gedragskundige aan de hand van videobeelden naar oorzaken en mogelijkheden
voor verbetering. Ook gaan zij samen met
leerkrachten na welke voorwaarden nodig
zijn voor het ontwikkelen van vaardigheden. Ook zijn gedragskundigen betrokken
bij een communicatietraining om kinderen
te leren met pictogrammen en foto’s iets
duidelijk te maken. En zij bieden behandeling, gericht op traumaverwerking.
Die behandeling verzorgen gedragskundigen multidisciplinair. Dat betekent dat
zij intensief samenwerken met alle andere
collega’s van het Behandelcentrum. Voor
elk kind maken wij een individueel persoonlijk plan. Dat bespreken wij regelmatig
met alle betrokkenen en stellen het dan
indien nodig bij.

Samen met Revalidatie
Gedragskundigen en paramedici werken ook nauw samen met revalidatiespecialisten. In het bijzonder met Libra Revalidatie locatie Blixembosch. Libra helpt cliënten
met een complexe hulpvraag. Zoals kinderen en volwassenen die beperkt zijn in
hun bewegingsvrijheid door stoornissen in hun houdings- en bewegingsapparaat of
hun zenuwstelsel en daardoor niet goed kunnen meekomen. Met gerichte therapie
proberen de revalidatiespecialisten cliënten met (E)MB te helpen toch aansluiting
te houden met hun omgeving, want meedoen is voor iedereen heel erg belangrijk.
Bij kinderen schenken zij extra aandacht aan de ontwikkelingsmogelijkheden en
hulpmiddelen om zelfstandigheid te vergroten en een goede ondersteuning te
bieden. Het voorkomen van complicaties op allerlei gebieden is tevens een belangrijk
aandachtspunt.
Libra heeft locaties in Eindhoven (dit is heel dicht bij Zonhove), Tilburg en Weert. Onze
eigen therapeuten, die de kinderen op de Emiliusschool behandelen, verrichten de
revalidatiebehandeling via Libra, op locatie Zonhove. Dat doen ze deels in de groep of
klas, maar daar waar nodig in ons eigen behandelgebouw.
Een arts zorgt voor verwijzing naar Libra. De revalidatiearts stelt de indicatie voor
medisch-specialistische revalidatie. Libra wordt betaald door de zorgverzekeraar.

Slimme ICT
Op het gebied van ICT is tegenwoordig ontzettend veel mogelijk, ook voor kinderen
met (E)MB. Die mogelijkheden proberen we te benutten, vooral bij zintuiglijk zinvolle
dagbesteding. Zo gebruiken we aangepaste computers en tablets, allerlei slimme
apps, en oogbolbesturing. Daardoor kunnen wij nagenoeg ieder kind helpen zijn
of haar belevingswereld te verrijken en de eigen ontwikkelingsmogelijkheden te
vergroten.

Paardrijden als
fysiotherapie
Onze fysiotherapeuten bieden verschillende werkvormen aan. Heel bijzonder is het
wekelijks paardrijden. Dat kan een zinvolle
aanvulling zijn op de fysiotherapeutische
behandeling voor de kinderen. Ze vinden
het contact met de pony vaak heel prettig.
Daarnaast moeten ze reageren op de
bewegingen van het dier. Op die manier
werken zij aan hun balans, leren zij actief
rechtop te zitten en bouwen zij spierkracht
op. De kinderen worden opgehaald van
school of de groep door taxivrijwilligers.
Op de manege in Breugel staan naast de
fysiotherapeut een aantal trouwe
vrijwilligers klaar om mee te lopen. De
dieren zijn speciaal geselecteerd voor SWZ.
Het zijn rustige en betrouwbare pony’s.
Tijdens het rijden wordt altijd een spelelement toegevoegd. Zo hebben de kinderen
niet het idee dat ze bezig zijn met therapie.
Een bijkomend effect is dat kinderen er
rustig van worden en enorm genieten!
De indicatie voor therapeutisch paardrijden wordt gegeven door de revalidatiearts
en is altijd gekoppeld aan een revalidatiedoelstelling. Voor recreatief paardrijden
bestaan er andere mogelijkheden, en
werken we samen met Hopsakee, waar
een behandelaar van Zonhove aan
verbonden is.

“Elk kind heeft zijn eigen
persoonlijk plan. Dat is
voor alle behandelaren het
vertrekpunt.”
KIND EN JEUGD BIJ SWZ 21

Destina
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SCHOOL EN OPVANG

Een mens is nooit uitgeleerd. Maar vooral voor kinderen is leren van groot belang. Ook als je ernstig meervoudig beperkt
bent. Daarom werkt SWZ nauw samen met de Emiliusschool en bieden wij Buitenschoolse opvang en gespecialiseerde Zorg in
de Klas.

Onderwijs en zorg:
twee handen op één buik
Pal naast ons terrein in Son staat de
Emiliusschool. De school biedt onderwijs aan zo’n 135 kinderen met ernstige
meervoudige beperkingen in de leeftijd
van 4 tot 20 jaar. En dat in fijne kleine
klasjes van zo’n 7 of 8 kinderen.
Adjunct-directeur Edwin Grotentraast is
trots. “In samenwerking met verschillende
deskundigen van onder anderen de Rijksuniversiteit Groningen hebben we een
speciaal curriculum ontwikkeld voor
(E)MB-leerlingen. Ons lesaanbod is gericht
op de ontwikkeling van contact en
communicatie, de sensomotorische
ontwikkeling, de sociale emotionele

24 KIND EN JEUGD BIJ SWZ

ontwikkeling en zelfredzaamheid.” En – ook
belangrijk - alle faciliteiten op school zijn
toegespitst op wat de leerlingen kunnen en
nodig hebben. Zo zijn er twee vaklokalen:
de Multisensore ruimtes en de soft playgymzaal, waarin vakleerkrachten een
speciaal ontwikkeld bewegingsprogramma
verzorgen. Daarnaast beschikt de school
net als SWZ zelf over geavanceerde computermogelijkheden, zelfs oogbesturing, met
speciaal ontwikkelde softwareprogramma’s.
Verder heeft de Emiliusschool een eigen
zwembad.
Dat de school zo dichtbij staat, biedt onze
eigen medewerkers de mogelijkheid om in-

Buitenschoolse opvang
in Den Bosch
tensief met de school samen te werken.
Zo hebben onze gedragskundigen heel
korte lijntjes met de leerkrachten. Dat is
ontzettend fijn. De leerkrachten kunnen
hun voordeel doen met de kennis van
gedragskundigen. En wat de leerkrachten zien van de kinderen is voor gedragskundigen weer waardevolle informatie
voor de behandeling en begeleiding van
de kinderen op de woning.
Onderwijs en zorg, twee handen op één
buik. Dat is al heel lang zo. Bovendien
kunnen de kinderen bij SWZ logeren
en vanuit ons Logeerhuis naar school.
We bieden Buitenschoolse opvang
die gespecialiseerd is in kinderen met
(E)MB. En later, als de kinderen groot
zijn, kunnen zij op Zonhove wonen en/
of naar dagbesteding. En dat is precies
waarom veel ouders welbewust voor
SWZ kiezen. Kortom: de Emiliusschool
en SWZ zijn een supercombinatie!

Zorg in de Klas
SWZ biedt Zorg in de Klas (ZIK) op de
Emilliusschool in Son en de Mytylschool Gabriel in Den Bosch. Die zorg
bieden wij aan kinderen met een intensieve ondersteuningsvraag op het
gebied van (individuele) begeleiding,
persoonlijke verzorging en/of verpleging. De Zorg in de Klas-medewerker
werkt samen met de leerkracht en
de onderwijsassistent om onderwijs
en zorg voor de leerlingen zo goed
mogelijk te kunnen realiseren. Het
doel van onze ondersteuning is dat
de leerling zo optimaal mogelijk kan
deelnemen aan het onderwijsprogramma. ZIK wordt via een PGB of ZIN
gefinancierd, nadat er een indicatie
(WLZ) of beschikking (Jeugdwet) voor
is afgegeven.

Destina en Luuk.
In Den Bosch werkt SWZ samen met de
Mytylschool Gabriel. In het kindexpertisecentrum Atlent aan de Kooikersweg
bieden wij Buitenschoolse opvang aan
kinderen met (E)MB of een langdurige
ziekte.
Ze zijn tussen 4 en 20 jaar oud en gaan allemaal naar de Mytylschool Gabriel. Binnen
de groepsbegeleiding krijgen kinderen
de zorg en ondersteuning die ze nodig
hebben. De kinderen spelen (samen) met
speelgoed, knutselen, kijken film, gaan naar
buiten of naar de gymzaal. We organiseren
ook groepsactiviteiten als bingo en samen
iets lekkers bakken. Naast ontspanning

worden kinderen ook gestimuleerd in het
samenspelen en sociale ontwikkeling.
Atlent is geopend van maandag tot en met
donderdag na schooltijd. Per dag kunnen
er gemiddeld 20 kinderen terecht. Naast de
BSO is er ook vakantie-, zaterdag- en logeeropvang. Eén keer per maand biedt Atlent
op vrijdagavond een activiteit aan, speciaal
voor jongeren die het Voortgezet Speciaal
Onderwijs bezoeken.
Ook in Eindhoven biedt SWZ Buitenschoolse opvang. De BSO is een samenwerking
tussen Mytylschool Eindhoven en SWZ.
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Zorg en begeleiding delen met SWZ… dat is geen klein besluit. En ieder gezin heeft zijn eigen verhaal. Maar warmte, geborgenheid, veiligheid en deskundige zorg tellen voor iedereen. “En dat biedt SWZ allemaal onder één dak.” Twee verhalen over Martijn
en Liedeke. En hun ouders.

“Martijn voelt zich thuis bij ons en bij jullie”
Sandra, de moeder van Martijn: “Ongeveer
7 jaar geleden zijn we in contact gekomen
met de Emiliusschool en het Logeerhuis
waar Martijn dagelijks tussen de middag
zijn middagdutje mocht doen. Later is dit
uitgebreid naar een overnachting eens per
twee weken en zo is dat in de loop van de
tijd opgebouwd. Sinds drie jaar woont Martijn op Zonhove en hij gaat hij nog steeds
naar de Emiliusschool.”

De reden dat Martijn op 11-jarige leeftijd uit
huis ging wonen, was een optelsom. Sandra:
“Martijn was gebaat bij een vaste structuur
en prikkelarme omgeving. In een dynamisch
gezin is dat lastig. Ook werd de zorg fysiek
steeds zwaarder naarmate Martijn ouder,
groter en sterker werd. Kortom, we konden
zelf niet meer de zorg en aandacht bieden
die nodig was zonder continu op onze tenen
te lopen.”

Natuurlijk was het moeilijk om de zorg uit
handen te geven. Sandra: “De twijfel, de zorgen en het gemis en tegelijkertijd de rust die
het kan geven in het gezin. Eenmaal het pad
ingezet, weet je dat het een onomkeerbaar
besluit is. Dat begrijpt niet iedereen. Met
SWZ hadden we al vertrouwd contact. We
hebben veel met hun professionals gesproken over de zorg en impact voor Martijn.
En Martijn had het direct naar zijn zin. Dat
scheelde enorm.”

“We konden zelf niet meer de
zorg en aandacht bieden die
nodig was zonder continu op
onze tenen te lopen.”
Martijn blijft zich ontwikkelen, al is het met
kleine stapjes. Hij is minder prikkelgevoelig en erg gegroeid in de communicatie.
Ook zoekt hij meer interactie met andere
kinderen en gaat hij gemakkelijker nieuwe
uitdagingen aan. Martijn geniet van knuffelen en gezelligheid. Op Zonhove heeft hij een
paar vriendjes waar hij graag mee optrekt
en gezellig mee kan lachen. Lekker loungen
op de bank of spelen op de trampoline en
schommel zijn dan favoriet. Sandra: “Martijn
komt graag naar huis, maar gaat ook met
veel plezier weer naar jullie. Hij voelt zich op
beide plekken thuis. Die balans maakt het fijn
voor ons allemaal.”

Dit is Martijn
Martijn is een vrolijke jongen van 14 jaar oud.
Hij heeft een ontwikkelingsachterstand en het
niveau van een tweejarige jongen. Hij is mobiel,
maar bij lange afstanden zit hij in de rolstoel.
Martijn is gebaat bij een heldere dagindeling
en regelmaat. Sinds drie jaar woont Martijn op
Zonhove.
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“Het is erg fijn dat het allemaal zo kan”
Gerard: “We hebben het hele traject
meegemaakt. De eerste 10 jaar woonde
Liedeke thuis. Wij coördineerden zelf alle
zorg. Ze ging toen wel naar een kinderdagverblijf in Veghel voor dagopvang
en later naar de Emiliusschool. Op een
gegeven moment werd de dagelijkse
zorg te zwaar voor ons. Na lang zoeken
kwamen we terecht bij Zonhove. Onze
keuze werd vooral bepaald door enthousiaste medewerkers en de warme sfeer.”
“Het is prettig dat alle ondersteuning op
het terrein beschikbaar is: van arts, fysiotherapeut, gedragskundige, ergotherapeut
tot dagbesteding. Er werken deskundige
medewerkers die werken vanuit hun hart.
Elk jaar is er een bespreking over het zorgplan, waarbij we samen doelen stellen en
wensen aangeven. Voor Liedeke is er geen
ontwikkeling meer. Maar er zijn wel altijd
wensen en behoeften die we bij haar signaleren en waarop we nog kunnen inspelen.”
“Natuurlijk zijn er wel ontwikkelingen in de
zorg die ons zorgen baren. Door bezuinigingen in de loop van jaren en uitstroom

zijn er minder medewerkers en meer wisselingen op de groep dan in het verleden.
Dat betekent minder aandacht voor de
bewoners. Wisselingen maken cliënten vaak
onrustig. Maar dat zie je helaas bijna overal.”
Gerard ziet dat Zonhove investeert in nieuwe technologie die de zorg ondersteunt
en bijdraagt aan het welzijn van cliënten.
Bijvoorbeeld technologie voor bewoners
met visuele beperkingen, maar ook de
snoezelruimtes, belevingsruimtes, de tovertafel en projecties die je op de groep kunt
gebruiken met geluid en zelfs geur, worden
door cliënten erg gewaardeerd. “We zien
Liedeke genieten als ze bijvoorbeeld in de
strandkamer komt, de muziek hoort, de zee
ziet en hoort ruisen en de warmte voelt van
de lampen.”
Blij zijn Gerard en Mieke met de nieuwbouw
die eraan komt. “Er staat straks echt een
modern gebouw met ruime kamers voor
de cliënten. Medewerkers, cliënten, ouders
en omwonenden worden hierbij betrokken.
Dit maakt wonen en werken nog prettiger.
We komen nu twee keer per week Liedeke

ophalen. Dan eten we samen thuis en brengen haar weer terug om haar te douchen en
lekker in bed te stoppen. Op haar gezicht
komt een brede glimlach als ze ons ziet. Het
is fijn om haar te kunnen verzorgen. Fijn dat
het allemaal kan zo.”

Dit is Liedeke
Liedeke (44) woont al bijna 35 jaar op
Zonhove. Door zuurstofgebrek liep ze bij de
geboorte een ernstige hersenbeschadiging
op, waardoor ze het IQ heeft van een kind van
6 maanden tot anderhalf jaar. Ze zit in een
rolstoel en is voor haar dagelijkse verzorging
volledig afhankelijk van anderen. Liedeke
woont in een groep met mensen van verschillende leeftijden met een ernstige meervoudige
beperking. Overdag krijgt ze dagbesteding in
de woning. Dat geeft minder prikkels dan op
de dagbestedingslocatie. Haar ouders Gerard
en Mieke ervaren ook na 35 jaar nog steeds
dezelfde warmte die zij aantroffen toen zij
voor het eerst kennismaakten met Zonhove.
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WONEN
Ambitie nieuwbouw Zonhove

“Thuis is waar je jezelf kunt zijn”
We hebben samen een grote ambitie te realiseren: nieuwbouw voor de cliënten op Zonhove en alle medewerkers. Een langgekoesterde wens, die we samen met alle betrokkenen de komende 5-7 jaar mogelijk
gaan maken. Duurzame, passende en functionele woningen en voorzieningen, waar clienten zich thuis
voelen en medewerkers prettig kunnen werken. Een veilige plek, in een groene wijk, in het hart van Son
en Breugel. Waar je helemaal tot je recht komt en waar je trots op bent.
Jody Cath, voorzitter Raad van Bestuur SWZ

Kijk ook voor meer informatie op www.nieuwbouwzonhove.nl.

Plan nieuwbouw Zonhove
Duiding van de gebouwen
A Dagbesteding, behandeling, kantoor
B Boerderij, Tref, Komeet
C Boswoning – (E)MB algemeen
D Boswoning – (E)MB algemeen
E Dagbesteding nabij
F Beekwoning – (E)MB algemeen
G Beekwoning – (E)MB algemeen
H Beekwoning – (E)MB algemeen
I Dagbesteding gekoppeld
J Parkwoning - Ouderen
K Parkwoning - Autisme
L Parkwoning - Intensieve Zorg
M Parkwoning – Heriklaan en kinderen
N Parkwoning – Heriklaan en kinderen
O Facilitair en Logeerhuis
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Ere-opzichter Antonie Piek

“Ik hoop op een boswoning;
die lijken me erg mooi”
Ere-opzichter wordt hij genoemd.
Ere-opzichter van de nieuwbouw in Zonhove. De titel prijkt ook op zijn glanzend
witte helm. “Ooit gekregen, net als dat
oranje hesje daar”, wijst Antonie Piek
naar zijn kapstok. Al dik 20 jaar woont hij
op de Buitenbrink. Een tikje weemoedig
zal hij zich best voelen tegen de tijd dat
de sloophamer valt. “Ik heb hier veel
mooie herinneringen, hè. Maar ik weet
ook wat ik ervoor terugkrijg en dat vind
ik heel mooi.”
Drie soorten woningen verrijzen de komende 7 jaar op het terrein, legt Antonie mij
met gevoel voor detail uit. Want hij kent
alle plannen uit zijn hoofd. Een voorkeur?

“Ja, een boswoning. Die lijken me erg mooi.
Daar krijgen we één badkamer tussen twee
appartementen in. Dus geweldig, dat plan.
Leuke tekeningen ook.”
Of hij niet bang is voor bouwoverlast?
“H-e-l-e-m-a-a-l niet. Ik vind dat wel mooi.”
Want de belangstelling voor bouwen zit in
zijn bloed. Net als zijn fascinatie voor grote
voertuigen. Logisch, vindt-ie zelf. “Mijn
ooms waren aannemer. Mijn vader was
hovenier. Zij hielpen hem bij het bouwen
van schuren toen ik nog klein was. Zo ben ik
er eigenlijk ingerold.”
Voor de Corona-crisis was hij geregeld
aanwezig bij vergaderingen. Spreken

mocht-ie daar ook. En tekeningen kreeg hij
steeds van zorgdirecteur Yvonne den Exter
bezorgd. “Wil je ze niet even zien? Weet jij
trouwens of de nieuwe al klaar zijn?”
Of zijn ooms ook nog komen kijken, samen
met hem. “Misschien wel ja. Dat zullen ze
best leuk vinden. Maar eerst moeten we de
koker nog vinden.” De koker?! “Ja. Die is verstopt in de hoek van Buitenbrink 5-7 toen
het gebouwd werd. Daar zit een geheim in.
Ik hoop dat ik die mag openmaken.”
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