Als je kind zich anders ontwikkelt…

Het jonge kind
Als je het gevoel hebt dat je kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen, komt er veel op
je af. Praat je kind bijvoorbeeld nog weinig of lijkt hij zich motorisch minder snel te ontwikkelen
dan leeftijdsgenoten? Of signaleert het consultatiebureau of de school bepaalde problemen?
Het behandelteam Kind & Jeugd van Ipse de Bruggen onderzoekt wat er precies aan de hand
is en wat we daaraan kunnen doen.

Samen ontdekken wat er
aan de hand is
Als ouder ken je je kind natuurlijk het beste.
Daarom bespreken we eerst uitgebreid hoe
het thuis gaat en wat je daarbij opvalt.
Daarnaast kunnen we je kind observeren
en bepaalde testen doen. Zo ontdekken we
samen wat er met je kind aan de hand is én
hoe je zijn ontwikkeling kunt stimuleren.
Bijvoorbeeld door op een andere manier met
je kind te praten, te bewegen of te spelen.

Voorbeeld: oefenen leuk maken
De logopedist kan een kind onder
steunen in de spraakontwikkeling maar
er moet ook thuis worden geoefend.
De logopedist overlegt met de ouders
hoe zij thuis met hun kind kunnen
oefenen. Daarbij kijkt ze wat haalbaar is
voor de ouders en het kind. Ook laat ze
de ouders zien hoe ze op een speelse
manier met hun kind kunnen oefenen.

In de eigen omgeving
Meestal bevorder je als ouders op een
natuurlijke manier de ontwikkeling van
je kind. Wanneer die ontwikkeling anders
verloopt, vraagt dat meer inzicht. De behandelaars leren je om je kind ‘te lezen’ en goed
op zijn ontwikkeltempo aan te s luiten.

Ipse de Bruggen kan hierbij ook begeleiders
van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en leerkrachten op school ondersteunen. Als je kind zo overal wordt
geholpen om kleine stappen te maken,
komt hij verder.
Heeft je kind meer baat bij groepsgerichte
aanpak? Dan bieden we dat bijvoorbeeld
in een Vroegbehandelgroep, een Kinderdienstencentrum. Het behandelteam geeft
ook allerlei vormen van therapie zoals
speltherapie, logopedie of fysiotherapie.
Ook daarbij is jouw hulp nodig.

Gewoon opgroeien
Als je kind ouder wordt, wil je dat hij naar
school, zwemles of een club kan. Ons doel
is dat je kind zo gewoon mogelijk kan
opgroeien én zich kan blijven ontwikkelen.
Daarom bereiden we kinderen met een
verstandelijke beperking voor op het
(speciaal) onderwijs. Ook bieden we onze
zorg en begeleiding aan op scholen of
kinderdagverblijven.
Lukt het kinderen (nog) niet om de overstap
naar school te maken, dan hebben we speciale
zorgonderwijsgroepen waar begeleiders
samen met leerkrachten zorg, behandeling
en onderwijs bieden. Regelmatig maakt een
kind later alsnog de overstap naar het speciaal
onderwijs. We blijven, net als jij, zoeken naar
mogelijkheden om mee te blijven doen in de
samenleving.

In de puberteit
In de puberteit willen jongeren met een
(licht) verstandelijke beperking vaak meer
dan ze aankunnen. Dat kan frustrerend zijn
en leiden tot gedragsproblemen. Je kind kan
bijvoorbeeld om niets boos worden en zich
veel stoerder voordoen dan hij is. Vaak voelt
je kind zich ongelukkig en als ouder lijk je
geen vat meer op hem te hebben. Aarzel dan
niet om onze hulp in te roepen.

Het liefst thuis
We begeleiden jou en je kind het liefst thuis,
in het gewone dagelijkse leven. We voeren
gezinsgesprekken en leren jullie zo op een
andere manier met elkaar om te gaan en naar
elkaar te luisteren. Je kind kan ook trainingen
of therapie volgen om zichzelf te accepteren,
anders te leren omgaan met emoties of nee
te leren zeggen. Ook op school of bij de
sportclub kunnen we leerkrachten en
trainers begeleiden. Er is heel veel mogelijk.
Soms is het nodig om je kind tijdelijk te
behandelen in een orthopedagogisch
behandelcentrum (OBC). Ook dan blijf je
betrokken bij de behandeling, zodat je mee
kunt veranderen.

Zelfstandig worden
In de puberteit kan je kind meer behoefte
krijgen aan een eigen leven en zich van je
losmaken. Een puber wil eigen keuzes maken,
ook al kan hij die niet altijd overzien. In geval
van een meervoudige beperking wil je kind

misschien niet meer door je worden verzorgd.
Ook hierin kunnen we jullie ondersteunen.
Zo kunnen we de persoonlijke verzorging
overnemen en je begeleiden om de relatie
met je kind anders in te vullen. Als de tijd er
rijp voor is, hebben we verschillende vormen
van begeleid wonen. Ook dan blijf je als ouder
en familie betrokken bij het leven van je kind.

‘We merken dat onze zoon minder vaak boos is. En wanneer hij boos is kunnen we er
nu samen over praten.’

Meer informatie?
Wil je meer weten over wat Ipse de Bruggen
voor jouw kind kan betekenen of wil je je kind
aanmelden? Neem dan contact op met de
Servicedesk via telefoonnummer 080099 88 777 (maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur) of info@ipsedebruggen.nl.
De Servicedesk brengt je in contact met een
trajectbemiddelaar in jouw regio. Deze weet
welke zorg Ipse de Bruggen in je regio kan
bieden en denkt graag met je mee.
Je kunt ook folders aanvragen over onze verschillende diensten, zoals Vroegbehandeling,
Kinderdienstencentra, Tijdelijk verblijf of
Orthopedagogische Behandelcentra.
We bieden kinderen en hun gezin gespecialiseerde jeugdhulp, die wordt gefinancierd
vanuit de Jeugdwet (gemeente) of de Wet
langdurige zorg (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Ipse de Bruggen is de grootste zorgorganisatie in Zuid-Holland voor kinderen,
jongeren en volwassenen met een anders verlopende ontwikkeling of verstandelijke
beperking. Op bijna 400 zorglocaties bieden ruim 5500 medewerkers 5000 cliënten
zorg en ondersteuning bij wonen, werken, leren en ontspannen. Dit doen wij in nauwe
samenwerking met ouders/wettelijk vertegenwoordigers en andere zorgorganisaties.
Onze missie is: zorgen dat cliënten een goed leven hebben en zich kunnen blijven
ontwikkelen. Wij geloven dat er altijd meer mogelijk is. Hoe klein het stapje ook is.
www.ipsedebruggen.nl
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