Dreumesgroep: Kinderrevalidatie voor 0-2 jaar
Klimmendaal locatie Apeldoorn
Voor wie?
De dreumesgroep van Klimmendaal is speciaal voor jonge kinderen tussen de 6
maanden en 2 jaar en hun ouders waarbij er problemen of vragen zijn rond de
motorische en/of algehele ontwikkeling van het kind.
Doel
Jonge kinderen hebben veel baat bij vroegtijdige signalering en stimulering. In
een periode van 8 weken wordt op basis van de hulpvragen van de ouders het
kind op alle ontwikkelingsgebieden in kaart gebracht. Dit gebeurt onder andere
door het kind te observeren in (spel)situaties en door gestandaardiseerde
onderzoeken of vragenlijsten. Vervolgens krijgen ouders tips en adviezen hoe zij
de ontwikkeling van hun kind zo goed mogelijk kunnen stimuleren. Ook is er
gelegenheid voor ouders om hun vragen te stellen aan de verschillende
therapeuten. Indien gewenst is er de mogelijkheid om andere ouders te
ontmoeten om ervaringen uit te wisselen.
Wie zijn betrokken bij de dreumesgroep?
Bij de groep zijn een ergotherapeut, kinderfysiotherapeut, logopedist,
maatschappelijk werker, GZ-psycholoog en revalidatiearts betrokken. Bij jonge
kinderen is vaak al een kinderfysiotherapeut uit de eerste lijn betrokken, we
vinden het belangrijk dat hiermee een goede afstemming plaatsvindt. Het liefst
starten we de periode van 8 weken dan ook met een intake bij de ouders thuis in
aanwezigheid van de al betrokken kinderfysiotherapeut of andere behandelaar.
Ook na afloop vindt een terugkoppeling plaats naar de eventueel betrokken
eerstelijns behandelaar, de huisarts en/of de betrokken medisch specialisten.
Wanneer en waar?
De dreumesgroep vindt
plaats op de
dinsdagochtend van
9.30-11.00 op de locatie
van de therapeutische
peutergroepen van
Klimmendaal,
Citroenvlinder 51,
7323 RC Apeldoorn.
Aanmelding
Via de huisarts of de
behandelend specialist
kunnen ouders en het
kind doorverwezen
worden naar Klimmendaal, locatie Apeldoorn. De revalidatiearts kan vervolgens
de indicatie stellen voor de dreumesgroep.
Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met revalidatiearts
mevr. H.B.M. Huisman, Klimmendaal revalidatiespecialisten, locatie Apeldoorn,
Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn, tel. 055-5382700 of met mevr.
M. Russchen-Booltink, GZ-psycholoog, m.russchen-booltink@klimmendaal.nl. U
kunt uw vraag ook mailen naar medsecjeugd@klimmendaal.nl..

