Als uw baby of zeer jonge kind een lichamelijke beperking heeft of intensieve
zorg nodig heeft, verloopt de ontwikkeling niet zo spontaan als bij andere
leeftijdsgenootjes. Uw kind heeft ervaringen en prikkels nodig om in contact te komen
met de omgeving en de wereld om zich heen. Binnen een veilig pedagogisch klimaat
biedt de baby-peutergroep mogelijkheden en kansen voor kinderen van 0-2 jaar.
Samen met u kijken we naar de volgende stapjes in zijn/haar ontwikkeling.
Wat kunnen we voor u en uw kind betekenen?
Uw kind wordt eerst gezien door de revalidatiearts. Deze luistert naar uw vragen en
bespreekt met u of er een indicatie is voor baby-peutergroepje Dribbel van Adelante.
Vervolgens krijgt u een uitnodiging voor een kennismaking en volgt er een intakeprocedure.
We proberen samen met u de ontwikkeling van uw kind te stimuleren door uw kind
ervaringen op te laten doen waardoor zijn/haar bewustwording verbetert. Samen met het
team Vroegrevalidatie willen de leidsters uw kind ondersteunen zodat het meer invloed kan
uitoefenen op zijn omgeving.
Wat houdt het onderzoek in?
Nadat alle betrokken disciplines uw kind hebben onderzocht wordt er een behandelplan
opgesteld. Dit plan is afgestemd op uw hulpvraag en het ontwikkelingsniveau van uw kind.
Belangrijk is om reëel haalbare doelstellingen af te spreken en af te stemmen, op welke wijze
we hieraan samen gaan werken. Minimaal tweemaal per jaar wordt dit behandelplan met alle
behandelaars en met u besproken. Aan het einde van de baby-peuterperiode wordt gekeken
naar de beste mogelijkheden voor een verdere zo optimaal mogelijke ontwikkeling.
Wat houdt de behandeling in?
Het baby-peutergroepje Dribbel is een van de vier therapeutische peutergroepen van Adelante.
De indeling in een van de groepen gebeurt op basis van het ontwikkelingsniveau van uw kind
en de behoefte aan individuele begeleiding. Door de juiste balans in veiligheid, spel en therapie

Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen

BABY-PEUTERGROEP DRIBBEL

krijgt uw kind nieuwe uitdagingen en kan er een
optimale ontwikkeling plaatsvinden. De behandeling
vindt plaats in een dagelijks terugkerende structuur
waarin aandacht is voor stimulatie van het lichamelijk
functioneren, communicatie en de sociaal-emotionele
ontwikkeling.
Wie gaan dit samen met u doen?
Ons team bestaat uit een revalidatiearts, een
therapeutische
peuterleidster,
verpleegkundige,
psycholoog, pedagoog, maatschappelijke werkende,
logopedisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en
een diëtiste.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Uw huisarts of specialist verwijst uw kind naar de
revalidatiearts. De revalidatiearts indiceert uw kind
voor eventuele behandeling in de baby-peutergroep
Dribbel.
Meer informatie/contact
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u
contact opnemen met het servicebureau van
Adelante Valkenburg a/d Geul. Het servicebureau
is van maandag t/m vrijdag geopend van 8.30uur
tot 17.00uur en bereikbaar via 045-5282600. Meer
informatie over Adelante treft u aan op www.adelantezorggroep.nl.

ADELANTE
Adelante kinderrevalidatie, speciaal
onderwijs & wonen biedt een omvangrijk
zorgpakket voor kinderen met een
primair lichamelijke beperking. Bij
de mytylschool kunnen de kinderen
terecht voor speciaal basisonderwijs en
speciaal voortgezet onderwijs. Verder
bieden wij o.a. zorg en begeleiding aan
in de vorm van logeren, dagopvang en
woontrainen. Adelante kinderrevalidatie,
speciaal onderwijs & wonen maakt
deel uit van de zorggroep Adelante. De
ruim 1.100 professionals van Adelante
zijn werkzaam bij diverse locaties in
Limburg en Noord-Brabant. Daarnaast
is Adelante actief in de poliklinieken
van ziekenhuizen en in de ambulante
begeleiding.

Onderstestraat 29
6301 KA Valkenburg a/d Geul
t 045 - 528 26 00
www.adelante-zorggroep.nl
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Welke kosten zijn eraan verbonden?
De behandeling van uw kind in de baby-peutergroep
wordt vergoed via uw reguliere ziekenkosten
verzekering.

