Op de Bies

Thuis wonen met ondersteuning
Als ouder wilt u uw zoon of dochter
natuurlijk zo lang mogelijk thuis laten
wonen in zijn of haar vertrouwde
omgeving. De zorg voor een kind met
een verstandelijke beperking vergt
echter veel tijd en energie. Goede
en gespecialiseerde (medische)
ondersteuning kan dan veel betekenen.
Koraal locatie Op de Bies biedt een
steun in de rug via de woonvorm ‘Thuis

wonen met ondersteuning’. Hierbij
komt een gespecialiseerde medewerker
van Op de Bies bij u thuis om te helpen
met de verzorging, verpleging of
begeleiding van uw kind. De ondersteuning kan elke dag of een paar keer
per week plaatsvinden, afhankelijk
van de gemaakte afspraken en van de
afgegeven indicatie. Ook kunnen we u
op uiteenlopende gebieden adviseren.

Thuis wonen met
ondersteuning

∏ "Elke week helpt Katja me om mijn
gewrichten soepel te houden..."

∏ "Op mezelf wonen kan prima nu ik de
juiste begeleiding en ondersteuning krijg !"

De thuiszorg van Op de Bies:
• ontlast ouders en andere gezinsleden.
• kan een bijdrage leveren aan het
stimuleren van de ontwikkeling van
uw zoon of dochter.
• ondersteunt bij moeilijk gedrag.
• kan een bijdrage leveren aan het
vergroten van de zelfredzaamheid.
• biedt begeleiding en ondersteuning
aan cliënten die zelfstandig willen
gaan wonen.
Afspraken over de ondersteuning
leggen we jaarlijks vast in een
individueel ondersteuningsplan (IOP).
Samen spreken we af wat er in dit plan
komt te staan. Bijvoorbeeld dat we
zullen ondersteunen bij de verzorging
of dat we uitsluitend de intensieve
verzorging overnemen. In het IOP
vermelden we ook aan welke doelen we
gaan werken. Voorbeelden van doelen:
zelfstandig leren aankleden of zelf een
eenvoudige maaltijd bereiden. Een IOP
zorgt er dus voor dat we passende
zorg en ondersteuning op maat kunnen
bieden die past binnen de indicatie van
uw zoon of dochter.
Meer weten?
Neem dan contact op met het
servicebureau van Op de Bies. Onze
medewerkers helpen u graag verder.
T 045 - 533 99 11
E servicebureauopdebies@koraal.nl
I opdebies.nl

∏ "Op dinsdag ga ik zwemmen met Mark
en dan hebben mijn ouders een ochtend
voor zichzelf."

