Kinderrevalidatie

Dikkertje Dap
Therapeutische peutergroep
Inleiding
De therapeutische peutergroep Dikkertje Dap biedt een
intensieve vorm van behandeling en begeleiding voor
kinderen in de leeftijd van anderhalf tot vier jaar die in hun
ontwikkeling worden bedreigd door bewegingsproblemen
(motorische stoornissen). De therapeutisch peutergroep
Dikkertje Dap is een onderdeel van de revalidatieafdeling
van VieCuri Medisch Centrum en bevindt zich in de
Mytylschool Ulingshof in Venlo waar VieCuri over een
locatie beschikt.
In deze brochure staat informatie over het doel en de
werkwijze van de therapeutische peutergroep Dikkertje
Dap. Ook vindt u informatie over hoe een kind aanmeld
kan worden.
De therapeutische peutergroep Dikkertje Dap
De therapeutische peutergroep Dikkertje Dap is bedoeld voor kinderen met
motorische stoornissen al dan niet in combinatie met achterstanden, problemen en/of
stoornissen op andere ontwikkelingsgebieden.
De behandeling vindt plaats in groepsverband en wordt begeleid door verschillende
behandelaars. Dit multidisciplinair behandelteam bestaat uit een revalidatiearts,
pedagogisch medewerker, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist,
maatschappelijk werker en orthopedagoog/psycholoog.
Er zijn twee therapeutische peutergroepen. Indeling in één van de therapeutische
peutergroepen vindt plaats op basis van het ontwikkelingsniveau van het kind. Er is
een hulpvraag die binnen de groepsgerichte en multidisciplinaire begeleiding en
behandeling die wij bieden, beantwoord kan worden.
De doelstelling
Het doel van de groepsgerichte behandelvorm is het stimuleren van de ontwikkeling
van het kind. Dit doen we door optimaal aandacht te besteden aan alle aspecten van
de ontwikkeling. Spelenderwijs worden nieuwe vaardigheden aangeleerd,
bijvoorbeeld op het gebied van beweging, de communicatie, het sociaal/emotionele
vlak en de zelfredzaamheid.
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De aandacht richt zich op:
- Behandeling van de motorische problemen
- Het stimuleren van de totale ontwikkeling van het kind door middel van spel en
therapie in groepsverband en individueel.
- Het bieden van een gelegenheid tot langdurige observatie ter ondersteuning
van een diagnosestelling, een eventuele doorverwijzing en een schooladvies.
- Kinderen in contact laten komen met leeftijdsgenootjes om van elkaar te leren.
- Ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning.
Hulpvraag en behandelplan
In overleg met de ouders maakt het behandelteam een behandelplan waarin staat
beschreven aan welke doelen gewerkt gaat worden en welke therapieën daarbij
nodig zijn.
Er wordt interdisciplinair gewerkt, d.w.z. dat de behandelaren samen een plan
opstellen, en dat de verschillende therapieën elkaar aanvullen en versterken. De
hulpvragen van de ouders en het kind staan daarbij centraal.
De behandeling
Het kind komt drie vaste dagdelen per week naar de therapeutische peutergroep.
Een groep bestaat uit maximaal zes kinderen. De leiding bestaat uit twee
pedagogisch medewerkers. Binnen de veiligheid van de groep wordt er
ontwikkelingsgericht gewerkt. Hierbij wordt de ervaringsordeningstheorie van
Timmers-Huigens als uitgangspunt gebruikt.
Deze theorie ziet de ontwikkeling van kinderen als een groeiproces in de wijze
waarop zij de wereld waarnemen. Hoe verder kinderen zich ontwikkelen, hoe
complexer de patronen worden die zij waarnemen en begrijpen en hoe flexibeler en
vrijer ze zich hierin kunnen opstellen.
Regelmatig bekijken wij op welk niveau van ordening het kind zich bevindt, zodat we
de activiteiten en doelen hierop kunnen aanpassen.
Een deel van de ochtend voeren alle behandelaars gezamenlijk de geplande
activiteiten in de groep uit. Aan de hand van een vooraf vastgesteld thema wordt op
een natuurlijke, speelse wijze geoefend en sluiten we nauw aan op de behoefte van
elk individueel kind. Gedurende het dagdeel besteden we veel aandacht aan het
bieden van een vaste structuur waarin herhaling, voorspelbaarheid en
herkenbaarheid centraal staan. Dit doen wij door bijvoorbeeld steeds terugkerende
liedjes, foto’s en voorwerpen te gebruiken die de volgorde van de activiteiten duidelijk
maken. Naast de groepsbehandeling is er indien nodig de mogelijkheid voor
individuele therapieën of combinatiebehandelingen.
De ouders
De ouders nemen een belangrijke plaats in binnen het hele proces. Zij worden nauw
betrokken bij hetgeen er op
Dikkertje Dap gebeurt.
Het gezin staat centraal. Ouders kunnen ondersteuning krijgen bij de opvoeding en
bij het stimuleren van de ontwikkeling thuis. Het is mogelijk dat de orthopedagoog,
pedagogisch medewerker of maatschappelijk werker de ouders begeleiden.
Het behandelteam kijkt samen met de ouders naar een vervolgtraject en helpt bij de
verwijzing van het kind naar de reguliere basisschool, gespecialiseerde dagverblijven
of speciaal onderwijs.
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Aanmelding
Aanmelden voor een van de therapeutische peutergroepen van Dikkertje Dap
gebeurt op verwijzing van een van de revalidatieartsen van VieCuri MC. De huisarts
of specialist kan het kind naar een revalidatiearts verwijzen. Deze bekijkt dan samen
met de ouders of plaatsing op een therapeutische peutergroep zinvol is. Voor
aanmelding is een verwijsbrief van de revalidatiearts met aanvullende medische
gegevens nodig.
Als de verwijsbrief is ingevuld nemen wij contact op met de ouders om verdere
afspraken te maken
Vervoer
Pas als het kind is ingedeeld in een van de therapeutische peutergroepen is duidelijk
op welke dagdelen uw kind wordt verwacht. U kunt uw kind zelf brengen en ophalen
maar het is ook mogelijk het vervoer per taxi te regelen. Wij kunnen u informeren
over de mogelijkheden. Informatie over voorwaarden en vergoedingen kunt u het
beste opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Therapeutische peutergroep

Vragen
Heeft u na het lezen van deze brochure vragen of wilt u meer informatie dan kunt u
contact opnemen met de revalidatiearts of de Afdeling Medisch Maatschappelijk
Werk van VieCuri
Revalidatiearts
via het secretariaat locatie Ulingshof
 (077) 320 16 76
Afdeling Medisch Maatschappelijk Werk
 (077) 320 53 79
Therapeutische peutergroep Dikkertje Dap
Ulingshofweg 26,
5915 PM Venlo
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 (077) 320 16 76
VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Locatie Venray
Tegelseweg 210
Merseloseweg 130
5912 BL Venlo
5801 CE Venray
(077) 320 55 55  (0478) 52 22 22
internet: www.viecuri.nl
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