Gezins- en/of opvoedingsondersteuning
‘Zorg in touw’ helpt gezinnen met meerdere
grote problemen. Gebrek aan geld, structuur,
sociale contacten, verslaving, daginvulling,
netwerk, opvoedingsondersteuning,
huishouden. Op al deze terreinen kunnen
we een helpende hand bieden. Hiermee zult
u merken dat het gezinsleven veel meer in
balans komt en dat de situatie voor u en
eventuele kinderen veel meer in balans komt.

De opvoeding van uw kinderen is misschien
wel uw belangrijkste taak. En er komt veel
bij kijken. Waarom luistert mijn kind niet?
Zit mijn kind wel lekker in zijn vel?
Mag ik mijn kind straf geven?
En hoe kan ik
dat het beste
doen? Onze
gezinscoach
geeft graag
antwoord op
deze en andere
vragen. Belangrijker
nog: hij geeft het
goede voorbeeld
en speelt in op uw specifieke situatie.

ambulante zorg voor mensen met:

een psychische of verstandelijke beperking;
alzheimer; EMB; gezins- en opvoedingsondersteuning.

Problemen in het gezin kunnen het
huiswerk van uw kinderen in de weg zitten.
De gezinscoach helpt u om daar wat aan te
doen. Als het nodig is helpen we uw kind
om achterstand in te halen.

Aanmelden
Wanneer u of een van uw gezinsleden
behoefte heeft aan zorg in de thuissituatie
kunt u contact met ons opnemen. We maken
dan een vrijblijvende afspraak bij u thuis en
brengen samen met u in kaart waar u behoefte
aan heeft. Ook spreken we af op welke data u
ondersteuning wenst.
Wanneer u tenslotte denkt dat ‘Zorg in Touw’
u de juiste zorg kan bieden krijgt u een vaste
begeleider die bij u past. Hij/zij maakt een
begeleidingsplan. Dit begeleidingsplan wordt
eens per jaar met u geëvalueerd en de doelen
kunnen dan eventueel worden bijgesteld.
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‘Zorg in Touw’
De naam zegt het al. We zijn ‘druk bezig’
met onze kernactiviteit: het leveren van
zorg in de thuissituatie in de breedste zin van
het woord. Dit betekent: zorg aan
mensen met een verstandelijke of psychische
beperking; Alzheimer; EMB; kinderen
met gedragsproblematiek en gezinnen.

Alzheimer
Om u te ontlasten kunnen we
de volgende zorg bieden:
1. verzorgen van de huishouding
2. het op orde krijgen van
de administratie & financiën
3. het vinden van een goede daginvulling
4. het vergroten van opvoedingsvaardigheden
5. het versterken van het sociale netwerk
6. behouden van uw zelfstandigheid
7.ontlasten van het gezin
door begeleiding van uw kind
8. verzorging bij Alzheimer
of uw kind met EMB
9. verwerven van een
maatschappelijke positie
10. bij individuele problematiek
of functioneren

Mensen met een psychische of verstandelijke beperking
Een huishouden draaiende houden is niet
altijd even gemakkelijk. U vindt het misschien
moeilijk om de administratie en financiën op
orde te houden, om voldoende dagstructuur
te vinden of om te koken en boodschappen te
doen. Misschien hebt u simpelweg behoefte
aan een luisterend oor en advies.
Cliënten kampen vaak met uiteenlopende
problemen zoals verslaving, schulden,
een psychische stoornis of te weinig sociale
contacten. In dat geval werken we aan al
deze problemen tegelijk om in overleg met
andere instanties oplossingen te vinden.
We maken schulden beheersbaar,
ordenen de financiële administratie,

herstellen het netwerk, en bevorderen
de structuur. Op deze manier krijgt de
cliënt weer regie over zijn leven,
wordenproblemen opgelost en is
er weer toekomstperspectief.

Heeft uw partner of ouder de ziekte van
Alzheimer of een andere psychogeriatrische
ziekte? Patiënten met de ziekte van Alzheimer
voelen zich vaak het best in hun eigen
vertrouwde huiselijke omgeving. Voor de
familieleden kan dit (op den duur) echter een
zware belasting vormen.

‘Zorg in Touw’ levert zorg
en verpleging.
Hierdoor worden
mantelzorgers ontlast
en kan de zorgvrager
zo lang mogelijk in
zijn eigen huis wonen.

Uw kind met een ernstig meervoudige beperking
Iemand met een meervoudige
beperking kan meestal niet lopen
en niet praten. Hierdoor zijn zij 24 uur
per dag afhankelijk van anderen.
Hoeouder de cliënt wordt
hoe meer zorg hij nodig
heeft. Dit is de reden dat
de meeste mensen met
een EMB snel in een
zorginstelling belanden.

De begeleiders van ‘Zorg in Touw’ bieden
verzorging, daarnaast kunnen een plan
opstellen waarbij de verhuizing naar
een zorginstelling uitgesteld kan worden.
Zij zorgen ervoor dat met de juiste
hulpmiddelen, aanpassingen en begeleiding
uw kind met een EMB langer thuis kan
blijven wonen zonder dat de zorgdruk
van de verwanten toeneemt.

Kinderen met gedragsproblematiek
Zorg voor u kind in de thuissituatie is
gericht op ontlasting van het gezin en
op de ontwikkeling en ontspanning van
het kind. Uw kind heeft misschien een
ontwikkelingsachterstand, ADHD, autisme,
pdd-nos of ODD.
Als een kind professionele begeleiding nodig
heeft of als zijn gedrag moeilijk te hanteren is
kan het lastig zijn om goede en betrouwbare
oppas te vinden.

In deze gevallen kunnen we de
volgende thuisbegeleiding bieden:
1. huiswerkbegeleiding
2. verzorging en oppas
3. ondernemen van activiteiten met uw kind
4.ondersteuning op peuterspeelzaal,
kinderdagverblijf of school

