
Alle kennis. 
Alle aandacht.

Praktische Pedagogische Thuisbegeleiding

Begeleiding bij opvoedingsvragen



Als uw kind epilepsie, een neurologische aandoening en/of een slaapprobleem hee�, 
kunt u te maken krijgen met vragen rondom opvoeding en gedrag. Vragen waar u 
misschien zelf niet altijd uitkomt. De medewerkers van de Praktische Pedagogische 
Thuisbegeleiding (PPT) van Kempenhaeghe kunnen u daarbij helpen.

Voorbeelden van vragen

Voor kinderen met epilepsie:
• Welke beperkingen hee� mijn kind door
 de epilepsie, medicatie?
• Mijn kind hee� ook een leerachterstand, 
 wat mag ik van hem/haar verwachten?
•  Mjn kind hee� gedragsproblemen komt
 dat door de epilepsie? Of medicatie?

Voor kinderen met slaapproblemen:
•  Mijn kind wil niet gaan slapen en ligt lang
 wakker. Hoe zorg ik dat mijn kind voldoende
 nachtrust krijgt?

Voorbeelden van vragen

•  Mijn kind komt steeds uit bed. Hoe zorg ik
 dat mijn kind in bed blij� liggen? 
•  Mijn kind wordt ’s nachts vaak wakker.
 Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind
 doorslaapt?

Voor kinderen met neurologische leer- 
en Ontwikkelingsstoornissen:
• Hoe kan ik het beste omgaan met de   
 beperkingen van mijn kind?
• Ik weet niet of ik mijn kind op de juiste manier 
 begeleid. Kan iemand met me meekijken?
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Gespecialiseerd team

De Praktische Pedagogische Thuisbegeleiding
(PPT) wordt verzorgd door pedagogen  die
gespecialiseerd zijn in epilepsie, slaapgenees-
kunde en neurologische leer- en ontwikkelings-
problemen. Zij werken samen met het behandel-
team van uw kind.

De werkwijze

Als uw kind in aanmerking komt voor Praktische 
Pedagogische Thuisbegeleiding vindt er een 
oriënterend huisbezoek  plaats. In dit gesprek 
van ongeveer anderhalf uur probeert de PPT- 
medewerker samen met u  te formuleren wat 
uw hulpvraag is.

Meestal is het mogelijk om tijdens het inventari-
serend bezoek samen met u een plan van aan- 
pak te maken. Afgestemd op uw gezin, ideeën en 
mogelijkheden. In meerdere consulten helpen 
we u op weg. De consulten vinden telefonisch,  
thuis of in de polikliniek van Kempenhaeghe in 
Heeze of Oosterhout plaats. We reiken praktische 
handvatten aan.

Soms worden er video-opnames gemaakt
die we met u zullen bespreken.

Aanmelding
De behandelend arts van Kempenhaeghe
verwijst door naar het PPT-team.
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Kempenhaeghe
Sterkselseweg 65
5591 VE Heeze
T (040) 227 90 22
E info@kempenhaeghe.nl
W www.kempenhaeghe.nl

Postadres Heeze:
Postbus 61
5590 AB HEEZE

Meer informatie

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met E ppt@kempenhaeghe.nl                                            
Of de Balie Advies & Informatie, 
T (040) 227 91 93 

Disclaimer: Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Auteursrechten voorbehouden.

Postadres Oosterhout:
Postbus 250
4900 AG Oosterhout

Kempenhaeghe 
Locatie Hans Berger Kliniek
Muldersteeg 6
4901 ZG Oosterhout
T (0162) 481 800
E info@kempenhaeghe.nl
W www.kempenhaeghe.nl

Academisch Centrum voor Epileptologie
Kempenhaeghe & Maastricht UMC+


