
A M B U L A N T E  e n  M O B I E L E  B E G E L E I D I N G

Zonnebloem vzw wil gezinnen in de zorg voor een kind met een beperking 
ondersteunen. Vanuit specifi eke vragen en verwachtingen van de gezins-
leden, starten wij een begeleiding in Zonnebloem vzw of aan huis op. Ook 
het ruimere netwerk van school, grootouders en persoonlijke assistenten 
kunnen wij begeleiden.

We bieden pedagogische, therapeutische 
en medische kennis, vaardigheden en 
inzichten aan, op maat van het kind :
• Hoe kan ik als ouder de ontwikkeling
 stimuleren bij mijn kind met extra zorg-
 noden?
• Wat is gepast speelgoed voor mijn
 kind? En hoe speelt de broer best met
 mijn dochter? Wat betekent snoezelen
 in de thuisomgeving? 

• Hoe gebruik ik SMOG thuis? Hoe ge-
 bruik ik het nieuw communicatie-
 middel thuis op een correcte wijze
 zodat mijn kind zich nog vlotter kan 
 verduidelijken? 
• Hoe til ik ergonomisch mijn kind?
 Welke hulpmiddelen kan ik thuis
 hanteren? 
• Welk advies is er om de eetsituatie
 thuis veilig en goed te laten verlopen?
 Wil je dit toelichten aan de nieuwe
 persoonlijke assistent voor mijn zoon?
 Aan de grootouders?
• Geef je me meer houvast in de verzor-
 ging met mijn kind nu sondevoeding is
 opgestart ?
• Hoe verzorg ik mijn kind met een ernstig
 meervoudige beperking liggend en op
 een veilige manier?
• Kan iemand mij als ouder administratief
 bijstaan in het gericht zoeken van terug-
 betalingen voor specifi eke zorg? 
• Mijn kind wordt ontslagen uit het zieken-
 huis na een intensieve opname. Onder-
 steunen jullie mee aan huis? 

• Mijn kind stelt soms probleemgedrag. 
 Dit moet een aanleiding hebben. Helpen
 jullie dit mee aanpakken?
• Ik heb af en toe nood aan psychosociale
 ondersteuning  om mijn zorgen te delen
 met professionelen. Zo haal ik weer de
 kracht om verder te kunnen.

Zonnebloem vzw wil daarbij ook de
handicapspecifi eke vragen van kinder-
verzorgers in een kinderdagverblijf, van 
onthaalouders, van medewerkers en pleeg-
ouders in een pleeggezinnendienst, van 
leerkrachten in een school, van medewer-
kers uit eerstelijnszorg, enz. beantwoorden 
via praktische informatie en outreach. 

Samen zorg dragen voor kinderen met een beperking kan heel inclusief. Neem contact voor
blijvende informatie : Zonnebloem vzw, Steenstraat 14, 8501 Heule, bij-zon-der@zonnebloemvzw.be

bij-ZON-der

MPI insert 190x190-HR.indd   1 5/10/17   08:53

O U T R E A C H :  v o r m i n g  a a n  g r o e p e n

Zonnebloem vzw biedt ondersteuning aan jonge kinderen met bijzondere ontwikkelings- 
noden en aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ernstig meervoudige beper-
kingen. Vanuit onze ervaring bouwden we heel wat expertise op rond deze bijzondere 
doelgroep. Deze kennis willen we graag delen met andere professionele hulpverleners, 
vrijwilligers of andere geïnteresseerden.

Een greep uit de mogelijke thema’s:

• Kennismaking: wat kan ik verwachten bij 
 een eerste contact met kinderen met een 
 beperking? Hoe gedraag ik me het best?
• Voeding bij kinderen met CP (cerebral 
 palsy): tips voor een evenwichtige 
 voeding met voldoende calorieopname.
• Slikproblemen: tips en tricks, hoe 
 reageren bij verslikken?
• Voedingssondes en sondevoeding: 
 verzorging, toediening sondevoeding 
 en vocht via de sonde, werken met een 
 sondevoedingspomp, problemen 
 oplossen (sonde verstopt, lekkage, 
 de sonde is eruit…), …
• Verzorging van een kind met ernstig 
 meervoudige beperkingen: contact 
 maken, basale grondhouding, 
 emotionele veiligheid bieden…

We bieden vorming/workshops aan rond 
verschillende thema’s.
Deze hebben alle betrekking op twee 
specifieke doelgroepen:
• Jonge kinderen vanaf 0 jaar met 
 bijzondere ontwikkelingsvragen
• Kinderen, jongeren en jongvolwassenen 
 met ernstig meervoudige beperkingen

• SMOG: Spreken Met Ondersteuning 
 van Gebaren, een communicatievorm ter 
 ondersteuning van de taalontwikkeling.
• Aangepast speelgoed: voor sommige 
 kinderen spreekt het ‘gewone’ kinder- 
 speelgoed minder aan. Welke alter-
 natieven zijn er op maat van kinderen   
 met specifieke zorgnoden?
• Snoezelen: wat is het en hoe kan je dit 
 met weinig middelen zelf organiseren?
• Muziek bij kinderen met een beperking: 
 contact maken door middel van een 
 muziekactiviteit.
• Belevingstheater: een verhaal of thema 
 dichter bij het kind brengen via zintuig- 
 lijke waarnemingen.

Heb je vanuit jouw organisatie een vraag 
voor vorming? Dan bieden we dit bij voor-
keur op maat aan: we kennen graag jouw 
verwachtingen zodat we hier maximaal aan 
kunnen tegemoetkomen.
Een vorming wordt uitgewerkt door
(een) ervaren medewerker(s). Dit kan een 
therapeut, een opvoeder, verpleegkundige, 
orthopedagoog, sociaal werker… zijn.

Een specifieke vraag rond één kind? 
Informeer zeker naar onze werking
“bij-ZON-der: ambulante en mobiele 
begeleiding”.

Een uitgebreidere lijst van vormings-
thema’s, de prijs voor een vorming en 
verdere informatie kan je vrijblijvend
aanvragen via:
Zonnebloem vzw, Steenstraat 14,
8501 Heule, T. 056 35 73 18,
bij-zon-der@zonnebloemvzw.be


