Revalidatie

Multidisciplinair observatieprogramma
In Heliomare worden kinderen behandeld die in hun ontwikkeling bedreigd worden door motorische en of
meervoudige beperkingen. De situatie bij jonge kinderen (0 tot 4 jaar) met een bedreigde (motorische)
ontwikkeling kan ingewikkeld zijn. In het begin heerst bij ouders vaak onzekerheid over de prognose.
Daarbij zijn er vragen over hoe ouders het beste kunnen omgaan met het kind en over de juiste therapie.
Ouders kunnen problemen ervaren op allerlei gebieden, zoals bijvoorbeeld de motoriek, het spelen, eten
en drinken, de verzorging, de communicatie, het gedrag en de verstandelijke ontwikkeling. Wanneer
sprake is van zo’n complexe situatie is het van belang dat er een duidelijk beeld ontstaat van de hulpvraag
en verwachtingen van ouders alsmede van de te verwachten resultaten van een eventuele behandeling
en/of begeleiding. Om in korte tijd een onderbouwd en begrijpelijk advies voor behandeling en/of
begeleiding te geven, is in Heliomare het multidisciplinaire observatieprogramma ontwikkeld.
Voor wie?
Het observatieprogramma richt zich op kinderen van 0 tot 4 jaar met een bedreigde (motorische)
ontwikkeling. Hierbij is sprake van een complexe situatie en zijn er vragen op meerdere gebieden.
Wanneer de situatie relatief ‘eenvoudig’ is, is een observatie-programma natuurlijk overbodig en kan direct
met een doelgerichte aanpak gestart worden.
Doel
Het doel van de multidisciplinaire observatie is enerzijds een beeld te krijgen van de totale ontwikkeling
van het kind en anderzijds te kunnen adviseren over de juiste en passende behandeling/begeleiding voor
kind en ouders.
Werkwijze
Na aanmelding volgt een bezoek aan de revalidatiearts. Deze spreekt met de ouders en onderzoekt het
kind. Als besloten wordt tot een multidisciplinaire observatie komt het kind samen met de ouder(s),
verdeeld over een periode van circa vier weken, bij de verschillende behandelaars. Dit zijn: de
fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist en de orthopedagoog. De maatschappelijk werker brengt
van tevoren een huisbezoek. De observatie duurt vier keer een uur, waarbij twee behandelaars aanwezig
zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van video-opnamen. Met een eventueel al behandelende therapeut bij
u in de buurt, wordt contact opgenomen. De observaties worden in een teamvergadering besproken. Het
multidisciplinaire observatieprogramma wordt afgesloten met een adviesgesprek met de ouders. Tijdens
dit gesprek worden de conclusies uit de teamvergadering besproken. Aangegeven wordt hoe een
eventuele vervolgbehandeling eruit zou kunnen zien. De verwijzer wordt op de hoogte gebracht van de
bevindingen en het afgesproken beleid. Enige tijd na de observatie wordt nagegaan of alle afspraken goed
lopen.
Aanmelding
Aanmelding kan geschieden door ouders, behandelaars in de eerste lijn, huisartsen, medisch specialisten,
consultatiebureau- en jeugdartsen. Officiële verwijzing gebeurt door een arts.
Meer informatie
Met vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de inhoud van deze folder kunt u terecht bij de
behandelteammanager vroegbehandeling
T 06 45 56 68 57
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