Ouder-dreumesgroep Revant
Voor ouders van dreumesen met ontwikkelingsproblemen

Met de juiste stimulering komen kinderen verder. Kinderen met ontwikkelings
problemen hebben de mensen in hun omgeving – ouders en verzorgers –
extra hard nodig. Hoe kun je het best helpen? Waar loop je tegenaan? Bij de
ouder-dreumesgroep wissel je met elkaar ervaringen uit.
Is dit iets voor mij?
Heeft je kind ontwikkelingsproblemen en is het tussen de 6 en 30 maanden
oud? Ben je benieuwd naar handigheidjes en technieken om de ontwikkeling
te stimuleren? Kom je graag in contact met ouders die in een zelfde soort
situatie zitten? Dan is de ouder-dreumesgroep zeker iets voor jou!
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Ouder-dreumesgroep
Als ouder of verzorger van een kind met ontwikkelingsproblemen heb je
zorgen die veel ouders niet kennen. Vaak medische afspraken, veel dingen
die je moet regelen en daarnaast broertjes, zusjes of andere familieleden die
ook aandacht vragen. Dat alles moet je combineren met andere rollen zoals
die van partner en collega. In de ouder-dreumesgroep ontmoet je mensen die
net als jij hun kind alle kansen willen geven die er zijn.
Een vast team van therapeuten maakt deel uit van de groep en verzorgt de
inhoud van de bijeenkomsten. Spelenderwijs doe je ideeën op over hoe je
jouw kindje in allerlei situaties kunt stimuleren. Het contact met de andere
ouders zal je sterken in je zoektocht naar de invulling van al je rollen – in het
bijzonder de rol als ouder van een kind met ontwikkelingsproblemen.
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Kind- en jeugdrevalidatie

De ouder-dreumesgroep is een
programma van zeven bijeenkomsten. Het kenmerkt zich door zijn
gemoedelijke sfeer. Heerlijke speel
momenten en terugkerende liedjes
en gebaren maken de bijeenkomsten
tot een wekelijks kwaliteitsmoment
voor ouder en kind.
Je komt samen met je kind naar de
ouder-dreumesgroep. De bijeenkomsten worden verzorgd door een
therapeutisch kinderteam bestaande
uit een therapeutisch groepsleidster,
kinderfysiotherapeut, logopediste,
ergotherapeut en maatschappelijk
werker.
Dag 1. Je maakt kennis met de
therapeuten, de andere deelnemers
en je leert de dreumesliedjes.
Dag 2. Door middel van beproefde
technieken leer je hoe je de
interactie vergroot waardoor jullie
band zal groeien.
Dag 3. Je leert wat de invloed is van
de omgeving op jouw kindje en wat
je daar zelf in kunt doen door het
creëren of beperken van prikkels.

Dag 4. Je leert om speelgoed
uit te kiezen dat aansluit bij het
ontwikkelingsniveau van jouw kind.
Dag 5. Je leert verzorgingsmomenten
om te zetten in kwaliteitsmomenten
(quality time) en hoe eenvoudige
massagetechnieken daaraan kunnen
bijdragen.
Dag 6. Terwijl de kinderen
spelen onder begeleiding van
de therapeuten ga je samen
met de andere ouders én de
maatschappelijk werker in gesprek
over onderwerpen die jullie bezig
houden.
Dag 7. De laatste bijeenkomst
wordt vrijgehouden voor invulling
van de ouders. Er is o.a. ruimte
voor het stellen van vragen en voor
suggesties die in de voorgaande
bijeenkomsten zijn ontstaan.
Na afloop van iedere bijeenkomst is
er tijd voor het delen van kennis en
ervaring. Dit alles onder het genot
van een kopje koffie of thee en een
zelf meegebrachte snack voor de
kinderen.

Waar en wanneer?
De ouder-dreumesgroep komt op
woensdagochtenden samen van
9.30 uur tot 11.00 uur bij:
Revant
medisch specialistische revalidatie
Brabantlaan 1
4817 JW Breda
Data bijeenkomsten: zie
www.revant.nl/kindjeugdrevalidatie
Volledig vergoed
De ouder-dreumesgroep is
onderdeel van de revalidatiezorg
en valt als zodanig binnen uw
basisverzekering. Voor kinderen
geldt er geen eigen risico.
Aanmelden
Je huisarts of medisch specialist kan
je kind direct online aanmelden via:
www.revant.nl/huisarts. Je kunt ook
een verwijsbrief van de huisarts of
medisch specialist sturen naar:
Revant
medisch specialistische revalidatie
T.a.v. het medisch secretariaat
Brabantlaan 1
4817 JW Breda

Na ontvangst van de aanmelding
nemen wij contact met u op. Er wordt
een consult met de revalidatiearts
gepland. De revalidatiearts
beoordeelt of je kind in aanmerking
komt voor de ouder-dreumesgroep.
Wanneer je kind al bekend is bij
Revant kan je revalidatiearts je kind
direct verwijzen.
J.van Erk: “Zonder woorden
begrijpen we elkaar. Ondanks de
verschillen hebben we veel gemeen.
Het is prettig om op deze basis
ervaringen en tips uit te wisselen.
We geven elkaar kracht en
inspiratie”.
Contact
Met vragen kunt u contact opnemen
met de coördinator van de ouderdreumesgroep via het algemeen
secretariaat van de kinderunit:
telefoon 076 579 7840.

