Informatie over De Boom
De Boom is gericht op kinderen en jongeren in de leeftijd van nul tot twintig jaar met een
ontwikkelingsniveau van maximaal 24 maanden die naast epilepsie meervoudige beperkingen
hebben. Het merendeel van de kinderen van vier jaar en ouder die De Boom bezoeken, komen in
aanmerking voor zorgonderwijs. Hiervoor werkt De Boom nauw samen met onderwijscentrum De
Berkenschutse. Kinderen die buiten deze doelgroep vallen krijgen geen zorgonderwijs, maar gericht
dagbesteding aangeboden. In deze leaflet gaan we nader in op de doelstelling en werkwijze.

Doelstelling
De doelstelling van De Boom is het
bieden van ontwikkelingskansen aan
kinderen met zowel lichamelijke als
verstandelijke beperkingen. Vandaar ook
de naam ‘De Boom’.
Die staat voor: Begeleiding bij het
Ontdekken en Ontwikkelen van
Mogelijkheden.
Programma
Het programma is zoveel mogelijk
afgestemd op de individuele hulpvraag
van het kind. Gemiddeld wordt er
gewerkt in groepjes van drie kinderen en
één begeleider, waarbij steeds sprake is
van een individuele benadering. Door
middel van activiteiten wordt gewerkt
aan de verschillende ontwikkelingsgebieden zoals: cognitieve, sociale,
emotionele, zintuiglijke en motorische
ontwikkeling. Ook wordt er veel
aandacht besteed aan de manier van
communiceren en contact maken.
Bij de activiteiten valt te denken aan:
ontwikkelingsspel aan tafel, beweging,
muziek, communicatie- en concentratiespelletjes, zintuiglijke stimulering
(sensopathische activiteiten) en
snoezelen. Er wordt in het programma
ook rekening gehouden met eventuele
fysiotherapie en/of logopedie die het
kind krijgt (bijvoorbeeld statafelprogramma’s).
Tijdens het aanbieden van activiteiten
vindt observatie van gedrag en epilepsie
plaats. Deze observatiegegevens worden
weer gebruikt om behandelplannen bij te
stellen.
Voorwaarden
Er wordt gestreefd naar een optimaal
leefklimaat door veiligheid, geborgenheid

en voorspelbaarheid te creëren voor het
kind. Dit zijn voorwaarden die nodig zijn
om ervoor te zorgen dat het kind zich
goed voelt en dus open kan staan voor
activiteiten.
Deze activiteiten worden gebruikt als
middel om aan de behoeften en
hulpvragen van de kinderen te voldoen.
Multidisciplinair werken
Kenmerkend voor Kempenhaeghe is de
multidisciplinaire werkwijze. Dat
betekent dat de medewerkers van De
Boom nauw samenwerken met
deskundigen binnen De Berkenschutse
en andere behandelaars, zoals
verpleegkundigen, neuroloog,
orthopedagoog, fysiotherapeut en
logopedist. Met de verpleegkundigen van
de woonafdelingen waar de kinderen
verblijven, worden de dagelijkse
bijzonderheden over de kinderen
uitgewisseld en worden in overleg de
onderlinge werkzaamheden afgestemd.
De activiteiten vinden zowel op De
Boom, als op de woonafdelingen plaats.
Er wordt door ieder teamlid, per kind,
gewerkt aan dezelfde hulpvragen en
doelstellingen.
De activiteitenbegeleiders van De Boom
nemen deel aan de zorg- en
behandelplanbesprekingen. Er is iedere
twee weken multidisciplinair overleg
waaraan alle betrokkenen (onder wie ook
de activiteitenbegeleiders) deelnemen en
alle bijzonderheden omtrent de kinderen
worden doorgesproken.
Meer informatie?
Heeft u behoefte aan meer informatie,
dan kunt u zich wenden tot de
medewerkers van De Boom,
T(040) 22 79 137.
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